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Дисертаційна робота присвячена вирішенню актуальної наукової задачі 

розробки структур і методів синтезу суміщеного мікропрограмного автомата 

(СМПА), орієнтованих на зменшення апаратурних витрат при реалізації 

логічної схеми СМПА базисі програмованих логічних інтегральних схем 

(ПЛІС), таких як FPGA і CPLD.  

У роботі виконано огляд і аналіз способів і моделей представлення 

пристроїв управління (ПУ) в сучасних цифрових системах. На підставі аналізу 

проведена систематизація структур ПУ, виділено напрям досліджень та 

основні задачі, згідно з чим розглянуті структури і методи синтезу СМПА, що 

вже існують і які орієнтовані на реалізацію в базисі програмованої логіки.  

Здійснено огляд елементної бази і аналіз архітектурних особливостей 

мікросхем програмованої логіки типу FPGA і CPLD таких найвідоміших 

виробників, як Xilinx, Altera (Intel) і Microsemi. Виділено технічні 

характеристики мікросхем, завдяки яким можливе зменшення апаратурних 

витрат в логічних схемах СМПА. Виконано порівняння характеристик 

сучасних серій мікросхем FPGA і CPLD. 

У роботі розглянуто класифікацію методів оптимізації витрат апаратури 

при реалізації ПУ в вигляді автомата з «жорсткою» логікою на програмованих 
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логічних схемах типу CPLD і FPGA. На підставі аналізу цих методів зроблено 

висновок про доцільність використання методів структурної редукції для 

оптимізації схем СМПА за критерієм використанням апаратурних ресурсів. 

Приведено математичну модель СМПА і методику синтезу тривіальної 

структури суміщеного автомата в базисі ПЛІС. 

У сучасному процесі проектування цифрових систем на ПЛІС широко 

використовуються системи автоматизованого проектування. При 

автоматичному розміщенні схеми на ПЛІС реалізуються різні алгоритми 

декомпозиції систем булевих функцій, які, як показують дослідження, не 

забезпечують оптимального використання ресурсів мікросхеми, чим 

пояснюється актуальність задачі оптимізації при імплементації систем 

булевих функцій в структурі ПЛІС. Наслідком такої оптимізації є не тільки 

можливе здешевлення і зменшення габаритів схеми, але і мінімізація 

споживаної потужності, а також потужності, що розсіюється, скорочення часу 

поширення сигналу, що в цілому підвищує ефективність спроектованої схеми. 

При проектуванні схеми СМПА можна використовувати таку 

особливість  FPGA, як гетерогенна структура. Це означає, що для реалізації 

схеми можна використовувати три компоненти FPGA: елементи табличного 

типу − LUT (Look Up Table), вбудовані блоки пам’яті − EMB (Embedded 

Memory Block)   і програмовані міжз’єднання. 

У роботі виконано огляд і аналіз способів і моделей представлення 

пристроїв управління в сучасних цифрових системах. На підставі аналізу 

проведена систематизація структур ПУ, виділено напрям досліджень та 

основні задачі, згідно з чим розглянуті структури і методи синтезу СМПА, що 

вже існують і які орієнтовані на реалізацію в базисі програмованої логіки.  

 Найбільше скорочення задіяних розподілених ресурсів спостерігається 

для мікросхем фірми Microsemi, найменше – для мікросхем  Altera (Intel). 

Застосування розробленої структури найбільш доцільно, якщо кількість 
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вихідних сигналів Мура переважає над кількістю вихідних сигналів автомата 

Мілі. 

Необхідність реалізації складних функцій (функцій багатьох змінних) в 

базисі програмованих логічних схем, який має конструктивні обмеження на 

кількість входів/термів/виходів, зумовлює проблему декомпозиції. Для її 

вирішення пропонується застосування таких методів структурної редукції, як 

метод заміни логічних умов, використання наявності псевдоеквівалентних 

станів в граф-схемі алгоритму (ГСА) пристрою управління та їх комбінації. 

У дисертаційній роботі розроблено структури і методи синтезу СМПА, 

які дозволяють економити апаратурні ресурси при реалізації в базисі FPGA і 

що засновані на методах заміни вхідних умов і наявності псевдоеквівалентних 

станів: G-, B- і GB-структура.  Для кожної структури сформульовані умови 

доцільності її використання. Вдосконалено методи синтезу СМПА за кожною 

з поданих структур. 

Для G- і GB-структури проведено ряд досліджень, що дозволяють 

оцінити ступінь ефективності кожної структури при реалізації схеми СМПА в 

різних сімействах мікросхем FPGA поширених фірм-виробників Xilinx, Altera 

(Intel) і Microsemi.  

Так, застосування методу заміни вхідних змінних (G-структура) 

дозволяє зменшити площу в середньому на 26 %, 4 % та 14 % для мікросхем 

фірми Xilinx, Altera і Microsemi відповідно. Комплексне використання методів 

структурної редукції (GВ-структура) дає зменшення займаної площі відносно 

базової структури в середньому на 33 %, 24 % та 20 % для мікросхем фірми 

Xilinx, Altera і Microsemi відповідно. 

На підставі проведених досліджень було розроблено алгоритми, які 

дозволяють розробнику пристроїв управління на ПЛІС обрати для заданої 

елементної бази найбільш ефективну структуру і метод синтезу СМПА.  

Розроблені алгоритми вибору наочно показують, що використання 

гетерогенної структури FPGA для оптимізації схеми СМПА дає найкращий 
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результат для мікросхем фірми Microsemi. При цьому застосування структур, 

що засновані на методі заміни вхідних умов і використанні наявності 

псевдоеквівалентних станів, найбільш ефективне для мікросхем Xilinx. Для 

мікросхем Altera (Intel) пропонується обирати GB-структуру, а для Microsemi 

кращий результат буде отриманий при перетворенні базової структури СМПА 

до G-структури. 

У роботі проведена систематизація і узагальнення основних 

характеристик мікросхем CPLD, що впливають на апаратурні витрати при 

імплементації логічних схем СМПА. Показано, що структура CPLD являє 

собою сукупність функціональних блоків, що з’єднані між собою 

програмованою матрицею перемикань. Для більшості CPLD функціональний 

блок має структуру, подібну PAL і характеризується q програмованих схем 

«І», що мають s загальних входів. Якщо кількість термів у виразі, що входить 

до системи функцій СМПА більша за  q, то реалізація схеми цього виразу буде 

займати більше однієї макрокомірки. 

На підставі аналізу внутрішньої архітектури ПЛІС типу CPLD зроблено 

висновок, що зменшення кількості термів в функціях, які описують СМПА 

веде до зменшення потрібної кількості макрокомірок при реалізації схеми 

автомата у мікросхемі. 

Використання наявності в ГСА псевдоеквівалентних станів дозволяє 

зменшити число термів в функціях збудження пам’яті і вихідних функціях 

автомата Мілі. Кодування станів можна виконати так, щоб зменшити число 

термів в вихідних функціях автомата Мура. Застосування методу кодування 

станів з пріоритетом відносно класів псевдоеквівалентності дозволяє 

зменшити кількість рядків прямої структурної таблиці (ПСТ), що, в свою 

чергу, зменшує кількість термів в функціях збудження пам’яті і вихідних 

функціях автомата Мілі. 

В роботі доведено, що для зменшення числа термів в системах вихідних 

функцій автомата Мілі і функцій збудження пам’яті можна використовувати 
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метод синтезу СМПА з кодуванням наборів вихідних змінних, який дозволяє 

зменшити кількість рядків в ПСТ. В цьому методі кодування станів 

відокремлене від кодування наборів вихідних сигналів, що дозволяє кодування 

станів виконати так, щоб зменшити число термів в кожній з функцій 

збудження пам’яті і вихідних функцій автомата Мілі, а кодування наборів 

вихідних сигналів, в свою чергу, виконати так, щоб зменшити число термів в 

кожній з вихідних функцій автомата Мура. 

На підставі цих методів запропоновано чотири структури СМПА для 

реалізації в мікросхемах CPLD: U1, U2, U3, U4. Розроблено методики синтезу 

СМПА за кожною з поданих структур. 

Експериментально доведено, що при оптимізації схем СМПА в базисі 

CPLD із запропонованих структур найбільшу ефективність має структура U4, 

яка дозволяє скоротити апаратурні витрати  в середньому на 33,9% для 

мікросхем Altera і на 27,5% для мікросхем фірми у порівнянні з базовою 

структурою U1. 

У дисертаційному дослідженні в рамках роботи згідно договору № 1-

4817 про науково-технічне співробітництво Запорізького національного 

технічного університету з НПП «Хартрон-Юком» вирішується науково-

практична задача зменшення апаратурних витрат в схемі пристрою управління 

конфігурацією бортового обчислювального комплексу. 

В роботі було використано фрагмент алгоритму пристрою керування, 

що заданий функціональним деревом, який був перетворений у форму ГСА. 

Зважаючи на розмірність повного алгоритму, для імплементації проекту було 

обрано базис FPGA, а в якості досліджуваних структур − L-, LЕ- і ЕL-

структури. 

За результатами проведених досліджень встановлено, що більшу 

ефективність ці методи мають для досліджуваних мікросхем серій ArriaGX і 

Stratix II, меншу – для сімейства Stratix фірми Altera (Intel). Для 
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досліджуваного фрагменту алгоритму пристрою управління ефективність LE-

структури склала 12,4%, EL-структури – 9 %.  

В дисертаційній роботи сформульовано рекомендації щодо вибору і 

використання розроблених структур і методів синтезу для елементної бази 

різних виробників, що подані у вигляді алгоритмів вибору необхідної 

структури. 

 

Ключові слова: СМПА, FPGA, CPLD,  логічна схема, логічний блок, 

вбудована пам’ять 

ABSTRACT 
 

 Svitlana Hrushko. Methods to reduce hardware costs for combined finite state 

machine on programmable logic chips. – Manuscript. 

 

Thesis for a candidate’s degree by specialty 05.13.05 – Computer systems and 

components. - Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya, 2018. 

 

The thesis is devoted to solving the topical scientific problem of developing 

the structures and methods for synthesis of the combined finite state  machines 

(CFSM), aimed at reducing equipment costs when implementing the CFSM logical 

scheme in the basis of programmable logic integrated circuits  such as FPGA and 

CPLD.  

An overview and analysis of the methods and models of control devices (CD) 

representation in modern digital systems have been performed. On the basis of the 

analysis, the systematization of the resulting structures has been carried out and the 

direction of research has been allocated. According to the direction of research, 

structures and techniques of synthesis of CFSM that already exist and which are 

oriented to implementation in the basis of programmable logic are considered. 

An overview of the element base and the analysis of the architectural features 

of FPGA and CPLD programmable logic chips of such well-known manufacturers 
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as Xilinx, Altera (Intel) and Microsemi has been conducted. The technical 

characteristics of microcircuits are distinguished, due to which it is possible to 

reduce the hardware costs in the logical circuits of CFSM. A comparison of the 

characteristics of modern series of FPGA and CPLD chips has been performed. 

In the paper, the classification of methods for optimizing the costs of 

equipment in the implementation of CD in the form of a machine with "hard" logic 

on programmable logic circuits such as CPLD and FPGA has been considered. 

Based on the analysis of these methods, it has been concluded that it is expedient to 

use structural reduction methods for optimizing the CFSM circuits on the basis of 

the use of hardware resources. 

The mathematical model of CFSM and the method of synthesis of the trivial 

structure of the combined automaton in the basis  of programmable logic chips 

(PLC) have been considered. 

In the modern process of designing digital systems on the basis of  PLC, 

automated design systems are widely used. At automatic allocation scheme 

implemented on PLCs, different algorithms of Boolean functions decomposition, 

which, studies show, do not provide optimal resource utilization chip, which 

explains the urgency of optimization problems in the implementation of Boolean 

functions in the PLC structure. The result of this optimization is not only possible 

reduction of cost and reduction the size of the circuit, but also power consumption 

and power dissipation minimization, reducing the time of signal propagation, which 

generally increases the efficiency of the designed circuit. 

When designing a CFSM scheme, this feature of FPGA is used as a 

heterogeneous structure. This means that the implementation of the scheme uses 

three FPGA components: table-type elements − LUT (Look Up Table), embedded 

memory blocks − EMB and programmable interconnections. 

This paper is considered four structures of CFSM, suitable for implementation 

in the basis of FPGA, based on the heterogeneity of programmable logic chips: L-, 

E-, EL- and LE-structures. Their features and conditions of use are presented. The 
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efficiency of using the heterogeneous structure of FPGA in optimization of CFSM 

circuits has been experimentally confirmed. It has been shown that the optimization 

of CFSM circuits, based on the use of FPGA heterogeneity, is effective for all 

investigated family of Xilinx, Altera and Microsemi chips. The largest reduction of 

distributed resources is observed in Microsemi chips, and the smallest - in Altera 

chips (Intel). The EL-structure is the most effective, provided that the number of 

output signals of the Mealy FSM is much larger than the output of Moore FSM, and 

vice versa, the use of the LЕ-structure is the most appropriate if the number of Moore 

FSM output signals prevails over the number of output signals of the Mealy FSM. 

Due to the fact that the FPGA has a matrix structure, it may be necessary to 

optimize the number of inputs and the number of terms in the systems of functions 

of memory excitation in the structure of CFSM. The application of such methods of 

structural reduction as the method of replacing logical conditions, the use of the 

presence of pseudoequivalent states in the graph diagram of the algorithm (GSA) of 

the control device and their combinations is proposed. 

In the thesis the structures of CFSM that allow to save equipment resources 

during implementation in the basis of FPGA and based on methods of replacing 

input conditions and the presence of pseudoequivalent states: G-, B- and GB-

structure have been proposed. For each structure the terms of usage expediency have 

been formulated. The methods of synthesis of CFSM for each of the presented 

structures have been offered. 

A number of studies have been conducted to evaluate the degree of 

effectiveness of each structure in the implementation of the CFSM scheme in 

different families of FPGA chips from the commonly used manufacturers of Xilinx, 

Altera (Intel) and Microsemi. 

Thus, the use of the method of replacing input variables (G-structure) reduces 

the average area by 26%, 4% and 14% for the chips of the firm Xilinx, Altera (Intel) 

and Microsemi, respectively. Comprehensive use of structural reduction (GB-

structure) methods reduces occupied space with respect to the base structure by an 
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average of 33%, 24% and 20% for the chips of the Xilinx, Altera and Microsemi 

chips respectively. 

Based on the research carried out, the circuits allowing the developed of control 

devices on the FPGA to choose the most effective way to present and optimize 

CFSM have been developed. 

The developed schemes illustrate that using the heterogeneous FPGA 

structure to optimize the CFSM scheme gives the best result for Microsemi 

microcircuits, and the worst - for Altera (Intel) chips. In this case, the usage of 

structures based on the method of replacing the input conditions and the usage of the 

presence of pseudoequivalent states, is most effective for Xilinx chips. For Altera 

chips it is proposed to choose the GB-structure, and for Microsemi, the best result 

will be obtained by converting the basic structure of the CFSM to the G-structure. 

In the work systematization and generalization of the main characteristics of 

CPLD chips, which affect the hardware costs in the implementation of logical 

circuits CFSM has been carried out. It has been shown that the structure of CPLD is 

a set of functional blocks, which are interconnected by a programmable switching 

matrix. For most CPLD, the functional block has a structure similar to PAL and is 

characterized by the number of q programmable circuits "AND" having s common 

inputs. If the number of terms in the expression included in the system of functions 

of CFSM is greater than q, then the implementation of the scheme of this expression 

will occupy more than one macro level. 

Based on the analysis of the internal architecture of an PLC type CPLD it has 

been concluded that the reduction in the number of terms in the functions that 

describe the CFSM leads to a decrease in hardware costs in the implementation of 

the circuit of the machine in the chip. 

The use presence of the pseudoequivalent states in the GSA of a control device 

can reduce the number of terms in the functions of excitement of memory and output 

functions of the Mealy FSM. State encoding can be performed in such a way as to 

reduce the number of terms in the output functions of Moore FSM. Using the priority 
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encoding method for pseudoequivalence classes reduces the number of lines of a 

direct structured table (DST), which, in turn, reduces the number of terms in the 

functions of excitement of memory and output functions of the Mealy FSM. 

It has been proved that in order to reduce the number of terms in the systems 

of the output functions of the Mealy FSM and the functions of memory excitation, 

we can use the method of synthesizing CFSM with the encoding of sets of output 

variables, which allows to reduce the number of lines in the DST. In this method, 

the state encoding is separated from the encoding of output sets, which allows state 

encoding to be performed in such a way as to reduce both the number of terms in 

each of the functions of memory excitement and the number of output functions of 

the Mealy FSM. In turn, the encoding of output kits is proposed to reduce the number 

of terms in each of the output functions of the Moore FSM. 

Based on these methods, four structures of CFSM for implementation in 

CPLD chips: U1, U2, U3, U4 have been proposed. The methods of synthesis of 

CFSM for each of the presented structures have been developed. 

It has been experimentally proved that when optimizing CFSM schemas in 

the CPLD basis from the proposed structures, the U4 structure has the highest 

efficiency, which reduces hardware costs by an average of 43.9% for Altera chips 

and 27.5% for the company chips compared to the base structure U1 . 

The U2 structure has an average efficiency of 13.8% for Altera chips and 5% 

for CPLD Xilinx, and the U2 structure is 42.3% and 15%, respectively, compared to 

the basic structure. 

In the thesis, in the framework of work under the contract № 1-4817 on 

scientific and technical cooperation of Zaporizhzhya National Technical University 

with the NPP "Khartron-Yukom", the scientific and practical task of reducing the 

hardware costs in the configuration scheme of the configuration of the on-board 

measuring complex is solved. 

In the work, the fragment of the control device algorithm, which has been 

specified by the functional tree, which has been converted to the GSA, has been 
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used. Given the dimension of the complete algorithm, the FPGA basis was chosen 

for the implementation of the project, and as the investigated structures, L-, LE- and 

EL-structures. 

According to the results of the research, it has been found that these methods 

are more effective for the studied chips of the ArriaGX and Stratix II series, and less 

for the Altera (Intel) Stratix family. The effect of reducing hardware costs arises in 

any case. For the investigated fragment of the control device, the effectiveness of 

the LE-structure was 12.4%, EL-structure - 9%. The work substantiates the forecast 

that the expected effect of saving the distributed hardware resources in optimizing 

the entire algorithm is expected. 

As a result of the dissertation, recommendations for choosing and using the 

proposed structures and methods for the elemental base of the PLC of the most 

common manufacturers have been developed. 

Keywords: combined FSM, FPGA, CPLD, logic circuit, embedded memory, 

pseudo-equivalent states 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 

CLB Configurable Logic Block 

CPLD Complex Programmable Logic Devices 

EBM Embedded Memory Block 

FPGA Field Programmable Gate Arrays 

LUT Look Up Table 

MAC  Multiply Accumulation, операція множення з накопиченням 

PAL Programmable Array Logіc 

PLA Programmable Logіc Array 

АПЛ автомат з програмованою логікою 

ВІС велика інтегральна схема 

ГСА граф-схема алгоритму 

ДНФ диз’юнктивна нормальна форма 

ЗЛУ заміна логічних умов 

ІС інтегральна схема 

КМПК композиційний мікропрограмний пристрій керування 

ЛБ логічний блок 

НВІС надвелика інтегрально схема 

НВС набір вихідних сигналів 

ОЗП оперативний запам’ятовуючий пристрій 

ПЕС псевдоеквівалентні стани 

ПЗП постійний запам’ятовуючий пристрій 

ПЛІС програмована логічна інтегральна схема 

ПЛМ програмовані логічні матриці 

ПМЛ програмована матриця логіки 
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ПСТ пряма структурна таблиця 

ПУ пристрій управління 

САПР система автоматизованого проектування 

СМПА суміщений мікропрограмний автомат 

ЦС цифрова система 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Темпи розвитку сучасної мікроелектроніки 

зумовлюють жорсткі вимоги до технічних характеристик цифрових систем 

(ЦС). При цьому в якості апаратного базису для реалізації більшості цифрових 

пристроїв різного ступеня складності часто застосовуються програмовані 

логічні інтегральні схеми (ПЛІС). Їх використання дозволяє отримати 

компактний і надійний цифровий пристрій з високою швидкодією і 

можливістю реконфігурації. Незважаючи на різноманітність характеристик 

ПЛІС, їх загальною ознакою є матрична структура (макрокомірки типу 

PLA/PAL для CPLD та мікрокомірки у вигляді базового логічного блоку (ЛБ) 

для FPGA). 

Керуючий автомат є невід’ємною частиною практично кожної цифрової 

системи. Модель суміщеного мікропрограмного автомата (СМПА), завдяки 

своїм функціональним властивостям, широко використовується в практиці 

проектування сучасних складних систем.  

Початок досліджень структур СМПА було покладено в роботах проф. 

С. І. Баранова та продовжено в роботах проф. О. О. Баркалова, а також у 

дослідженнях, що проводяться в Інституті кібернетики ім. В. М. Глушкова, 

Одеському національному політехнічному університеті та інш. При цьому 

використовуються методи реалізації логічних схем керуючих автоматів в 

ПЛІС, що застосовуються в тому числі і при синтезі СМПА, запропоновані в 

роботах С. І. Баранова, В. А. Склярова, О. В. Палагіна, П. Н. Бібіло, 

В. В. Соловйова, G. De Micheli, M. Adamski, R. Czerwinski. 

В сучасних умовах інтенсивного розвитку технологій та широкого 

застосування ПЛІС виникають проблеми, пов’язані із необхідністю 

ефективного використання внутрішніх ресурсів кристала з метою поліпшення 

характеристик пристрою, таких як енергоспоживання, швидкодія, 

тепловиділення. 
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Одним із шляхів підвищення ефективності використання ресурсів ПЛІС 

є зменшення апаратурних витрат в схемі пристрою при збереженні швидкодії. 

Необхідність реалізації складних функцій (функцій багатьох змінних) в 

базисі ПЛІС, який має конструктивні обмеження на кількість 

входів/термів/виходів, зумовлює проблему декомпозиції. Відомі методи 

функціональної декомпозиції (Шеннона, Рота-Карпа і т.п.) призводять до 

багаторівневих схем СМПА з неоптимальними характеристиками. 

У сучасному процесі проектування ЦС на ПЛІС широко 

використовуються САПР. При автоматичному розміщенні схеми на ПЛІС 

реалізуються різні алгоритми декомпозиції систем булевих функцій. Однак, як 

показують експериментальні дослідження, автоматичне розміщення логічної 

схеми не забезпечує оптимального використання ресурсів мікросхеми, чим 

пояснюється актуальність задачі оптимізації при імплементації систем 

булевих функцій в структурі ПЛІС. В даному випадку розглядається 

мінімізація витрат апаратури. Наслідком такої оптимізації є не тільки можливе 

здешевлення і зменшення габаритів схеми, але і мінімізація споживаної 

потужності, а також потужності, що розсіюється, скорочення часу поширення 

сигналу, що в цілому підвищує ефективність спроектованої схеми. 

Дисертаційна робота присвячена вирішенню актуальної наукової задачі 

розробки структур і вдосконаленню методів синтезу СМПА, орієнтованих на 

зменшення витрат апаратури в логічній схемі СМПА при її реалізації на 

мікросхемах програмованої логіки. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана протягом 2015 − 2018 рр. згідно з планами 

науково-дослідної роботи № 04815 «Розробка та дослідження комп’ютерних 

моделей і методів для підвищення ефективності використання інформаційних 

технологій в наукових, виробничих та освітніх процесах» кафедри 

«Комп’ютерні системи та мережі» інституту інформатики та радіоелектроніки 

Запорізького національного технічного університету. У роботі також 

вирішується актуальна науково-практична задача, сформульована у договорі 
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№ 1-4817 про науково-технічне співробітництво Запорізького національного 

технічного університету з НПП «Хартрон-Юком». 

Мета та завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

зменшення апаратурних витрат при збереженні швидкодії в логічній схемі 

суміщеного мікропрограмного автомата при реалізації в базисі ПЛІС. 

Для досягнення поставленої мети було визначено такі завдання: 

- аналіз архітектурних особливостей мікросхем типу FPGA та CPLD, а 

також структур і методик синтезу СМПА, що вже існують, орієнтованих на 

реалізацію в цьому базисі; 

- розробка нових структур СМПА для реалізації в базисі FPGA, що 

базуються на використанні внутрішньої гетерогенності FPGA для звільнення 

розподілених апаратурних ресурсів; 

- удосконалення структур та методів синтезу схеми СМПА на FPGA, що 

базуються на використанні псевдоеквівалентних станів (ПЕС) та методі заміни 

логічних умов, орієнтованих на ефективне використання особливостей базису 

гетерогенних FPGA для зменшення апаратурних витрат в логічній схемі 

СМПА; 

- розробка нових структур і методів синтезу схеми СМПА на CPLD, 

орієнтованих на зменшення кількості макроблоків, потрібних для реалізації 

логічної схеми; 

- практичне дослідження розроблених структур і методів з 

використанням мікросхем різних фірм-виробників із метою визначення 

ступеню ефективності цих структур; 

- розробка рекомендацій щодо вибору елементної бази для ефективного 

застосування запропонованих структур СМПА. 

Об’єкт дослідження – синтез суміщеного мікропрограмного автомата. 

Предмет дослідження – логічна схема суміщеного мікропрограмного 

автомату, що реалізується в базисі ПЛІС. 

Методи дослідження. У процесі досліджень використані основні 

положення і формальний апарат теорії автоматів, теорії множин, булевої 
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алгебри і прикладної комбінаторики. У  процесі досліджень  використані  

методики,  розроблені  В. М. Глушковим,   які набули  подальшого  розвитку  

у роботах  С. І. Баранова ,   В. А. Склярова, О. О. Баркалова, В. В. Соловйова.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 

розроблено нові структури та удосконалено методи синтезу суміщеного 

мікропрограмного автомата  із використанням вже відомих, а також 

модифікованих автором, методів структурної редукції, направлених на 

зменшення апаратурних витрат в логічній схемі СМПА при її реалізації на 

ПЛІС. Методи, орієнтовані на різні типи ПЛІС – FPGA і CPLD, розглядаються 

окремо, з урахуванням структурних особливостей мікросхем. Зокрема, в 

дисертації: 

1. Розроблено нову структуру СМПА на FPGA, що базується на 

використанні внутрішньої гетерогенності кристала і дозволяє зменшити число 

задіяних розподілених ресурсів до 10,8 % за рахунок застосування блоків 

вбудованої пам’яті. Це додатково призводить до більш компактного 

розташування схеми та зниження часових затримок при розповсюдженні 

сигналів. 

2. Вдосконалено структури і методи синтезу  СМПА на FPGA за 

рахунок використання кодів ПЕС, що призводить до зменшення кількості 

змінних в термах функції збудження пам’яті, внаслідок чого досягається 

зменшення апаратурних витрат до 33 %.  

3. Вдосконалено базову структуру СМПА на CPLD шляхом 

використання псевдоеквівалентних станів, формування наборів вихідних 

сигналів, а також оптимального кодування станів з метою зменшення 

сумарного числа термів в усіх системах функцій СМПА. Це дозволяє досягти 

зменшення площі, яку схема займає на кристалі, в середньому на 26,3 % для 

мікросхем фірми Altera та 15,8 % для мікросхем фірми Xilinx. 

4. Розроблено нові методи синтезу зі спеціальним комплексним 

кодуванням псевдоеквівалентних станів та наборів вихідних сигналів СМПА 
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на СPLD, що дозволяє зменшити число термів в системах функцій переходів  і 

вихідних сигналів автомата Мура. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

розроблені структури суміщених МПА на ПЛІС забезпечують можливість 

використання для синтезу пристроїв керування менші за розміром та вартістю 

мікросхеми, що, в свою чергу, дозволяє знизити вартість цифрового пристрою 

в цілому. 

Розроблено практичні рекомендації щодо вибору структур СМПА у 

відповідності до обраного елементного базису, що дозволяє розробникам 

цифрової апаратури  поліпшити ефективність проекту. 

Результати дисертаційної роботи використовуються у науково-

дослідницькій роботі згідно з договором № 1-4817 про науково-технічне 

співробітництво Запорізького національного технічного університету з НПП 

«Хартрон-Юком» і впроваджені в процес проектування систем керування 

бортовим цифровим обчислювальним комплексом КА «Січ-2М». Також 

результати досліджень реалізовані у вигляді методик синтезу СМПА на ПЛІС 

і використані на кафедрі «Комп’ютерні системи та мережі» Запорізького 

національного технічного університету при проведенні лекцій, лабораторних 

робіт, в курсовому проектуванні та наукових дослідженнях магістрів. 

Особистий внесок здобувача. Автором особисто для моделей СМПА в 

базисах FPGA і CPLD виконано розробку структур СМПА при синтезі схем на 

ПЛІС типу FPGA [5, 7];  розробку структур СМПА при синтезі схем на ПЛІС 

типу СPLD [1, 3, 4, 6, 8],  вдосконалення методів синтезу схеми СМПА в базисі 

FPGA [10, 12], вдосконалення методів синтезу схеми СМПА в базисі СPLD 

[13, 18], дослідження ефективності запропонованих структур і методів синтезу 

схеми СМПА в базисі FPGA [14, 15, 21], дослідження ефективності 

запропонованих структур і методів синтезу схеми СМПА в базисі СPLD [19], 

дослідження ефективності розроблених структур і методів для вирішення 

задачі зменшення апаратурних витрат в схемі блоку управління конфігурацією 

бортовим вимірювальним комплексом [11, 20]. 
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Апробація результатів дисертації. Результати досліджень були 

повідомлені і обговорені на VIII Міжнародній науково-практичної 

конференції «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, 

телекомунікацій та інформаційних технологій», 21-23 вересня 2016 р. 

(Запоріжжя); Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми і 

перспективи розвитку IT-індустрії», 20-21 квітня 2017 р. (Харків); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Modern methods, innovations, 

and experience of practical application in the field of technical sciences», 27-28 

грудня, 2017 (Радом, Польща); 14-ій міжнародній IEEE конференції «Advanced 

Trendsin Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering 

(TCSET)» 20-24 лютого 2018 р. (Львів-Славське), XІ Всеукраїнській науково-

практичній WEB конференції аспірантів, студентів та молодих вчених 

«Комп’ютерні інтелектуальні системи та мережі», 21-23 березня, 2018 р. 

(Кривий Ріг), 9-ій Міжнародній IEEE конференції «Dependable Systems, 

Servicesand Technologies DESSERT’2018», 24-27 травня 2018 р. (Київ); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Електротехнічні та 

комп’ютерні системи: теорія та практика», 29 травня – 1 червня 2018 р. 

(Одеса), IХ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми 

і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних 

технологій», 03 – 05 жовтня, 2018 р. (Запоріжжя). 

Публікації. Основні положення і результати досліджень викладені в 21 

друкованій роботі, 7 з яких опубліковані у фахових збірниках наукових праць, 

рекомендованих МОН України, 1 – в іноземному виданні, 2 – включені до 

бібліотеки IEEE та Scopus.  

Структура і обсяг роботи. Дисертаційна робота складається з вступу, 

чотирьох розділів основної частини і висновку, викладених на 154 сторінках 

тексту; містить 59 малюнків, 28 таблиць, список використаних літературних 

джерел з 108 найменувань.  
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1 ОГЛЯД ТА АНАЛІЗ СПОСОБІВ РЕАЛІЗАЦІЇ СУМІЩЕНИХ 

МІКРОПРОГРАМНИХ АВТОМАТІВ НА МІКРОСХЕМАХ 

ПРОГРАМОВАНОЇ ЛОГІКИ 

1.1 Огляд структур пристроїв управління 

Пристрій управління (ПУ) є важливим компонентом апаратного 

забезпечення комп’ютерів, і являє собою кінцевий дискретний автомат. 

На рівні абстрактної теорії, поняття роботи дискретного автомата 

подається як перетворення вхідних слів у вихідні слова, тобто відображення 

певної множини слів вхідного алфавіту X в множину слів вихідного алфавіту 

Y. На такому рівні абстрагування особлива увага приділяється поведінці 

системи щодо зовнішнього середовища і основний акцент в дослідженні 

робиться на виявленні різноманіття взаємозв’язків на рівні сигналів [5, 45]. 

Модель абстрактного автомата [5] зображена на рис. 1.1. 

A, δ, λ 
X Y

 

Рисунок 1.1 – Модель абстрактного цифрового автомата 

Абстрактний автомат є узагальненим поданням опису функціонування 

логічної системи в дискретному часі, яке визначають: 

- множиною вхідних сигналів }{ LxxxX ...,, 21= ; 

- множиною вихідних сигналів }{ NyyyY ...,, 21= ; 

- множиною внутрішніх станів }{ MaaaA ...,, 21= ; 

- функцією переходів δ − відображенням множини вхідних сигналів X на 

множину внутрішніх станів А; 
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- функцією виходів λ − відображенням множини вхідних сигналів X і 

станів А на множину вихідних сигналів  Y. 

Таким чином, в літературі узагальнена модель абстрактного автомата 

подається як вектор: 

 𝑆𝑆 = 〈𝑋𝑋,𝑌𝑌,𝐴𝐴, δ, 𝜆𝜆,𝑎𝑎1〉. (1.1) 

Залежно від способу реалізації алгоритму управління, який часто 

подається у вигляді граф-схеми (ГСА),  пристрої управління можна розділити 

на великі групи [1, 5, 83]: 

- автомати з жорсткою логікою (мікропрограмні автомати); 

- автомати з програмованою логікою (мікропрограмні пристрої 

управління); 

- композиційні мікропрограмні пристрої управління. 

Узагальнений закон функціонування автомата не відображує його 

поведінку в часі, а саме це питання є іноді основним при аналізі та синтезі 

цифрових схем [108]. Серед багатьох спроб дати математичний опис 

поведінки автомата в часі, найбільшого поширення набули автомати Мілі і 

Мура. 

Закон функціонування автомата Мілі: 

 ( ) ( ) ( )( )txtаta ,1 δ=+ , (1.2) 

 ( ) ( ) ( )( )txtaty ,λ= . (1.3) 

Наступний стан автомата а(t+1) залежить від функції переходів δ, стану 

автомата в поточний момент часу а(t) і вхідних сигналів в поточний момент 

часу x(t). Вихідні сигнали залежать від функції виходів λ, вхідних сигналів x(t) 

і внутрішнього стану автомата а(t), де t = 0, 1, 2, … − автоматний, дискретний 

час, який визначається тактовими імпульсами; а1 − початковий стан [45].  

Закон функціонування автомата Мура: 
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 ( ) ( ) ( )( )txtаta ,1 δ=+ , 

 ( ) ( )( )taty λ= . (1.4) 

Тобто в автоматі Мура вихідні сигнали Y(t) залежать тільки від стану 

автомата в поточний момент часу і не залежать від вхідних сигналів [45].  

Окремими випадками автоматів Мілі (автомат класу А) і Мура (автомат 

класу В) є автомати класів С, D, E, F [100]. 

Академіком В. М. Глушковим був розроблений загальний 

конструктивний прийом, що називається канонічний метод структурного 

синтезу автомата, який дозволяє реалізувати структуру автомата з жорсткою 

логікою [63]. Цей метод дозволяє звести задачу синтезу автомата до задачі 

синтезу комбінаційної схеми шляхом побудови системи булевих функцій, що 

виражають залежність вихідних сигналів і сигналів збудження від вхідних 

сигналів і станів автомата. Отримані булеві функції мінімізуються і 

використовуються в якості форми для побудови схеми автомата. Це 

універсальний метод, що дозволяє отримати функціональну схему автомата. 

Схеми з жорсткою логікою, як правило, завдяки паралельному аналізу 

всіх логічних умов, дозволяють забезпечити найбільшу швидкодію з усіх 

можливих методів побудови цифрового автомата, однак при зростанні 

складності реалізованих алгоритмів, схеми автоматів з жорсткою логікою 

дуже швидко стають більш складними, ніж при інших реалізаціях [74]. 

До недоліків автоматів з жорсткою логікою можна віднести те, що будь-

які модифікації, що вимагають зміни мікропрограм, ведуть до зміни структури 

пристрою управління, а отже, і топології його внутрішніх зв’язків. З точки зору 

технології виробництва процесорів у вигляді великих інтегральних схем (ВІС) 

і надвеликих інтегральних схем (НВІС) вказаний недолік є доволі істотним. 

Збільшується ціна кожного випущеного кристала за рахунок збільшення 

витрат на розробку нових топологій ПУ і налагодження технології їх 

виробництва. Альтернативою НВІС виступають ПЛІС − програмовані логічні 

інтегральні схеми, що дозволяють програмно скомпонувати в одному корпусі 



31 
 

електронну схему, еквівалентну схемі, що включає від декількох десятків до 

декількох сотень інтегральних схем (ІС) стандартної логіки, одночасно 

спростивши і знизивши витрати на реалізацію пристрою управління [90]. 

Наступний принцип побудови пристрою управління, при якому сигнали 

формуються мікропрограмою, що зберігається в керуючій пам’яті − автомат з 

програмованою логікою (АПЛ) [74, 83]. 

Сукупність керуючих сигналів Y = {у1, у2, ..., уN}, що впливають на 

операційний автомат на кожному тактовому періоді, утворює мікрокоманду. 

Послідовність мікрокоманд, призначена для виконання певної операції, 

називається мікропрограмою. 

Залежно від формату слова мікрокоманди розрізняють мікропрограмні 

пристрої управління [49]: 

- з примусовою адресацією мікрокоманд; 

- з природною адресацією мікрокоманд; 

- з комбінованою адресацією мікрокоманд. 

Перевагами АПЛ є гнучкість, можливість перепрограмування, а також 

бюджетність при реалізації керуючого автомата на постійному 

запам’ятовуючому пристрої (ПЗП). Однак всім АПЛ притаманний один 

суттєвий недолік − послідовний аналіз логічних умов. Це призводить до 

збільшення числа мікрокоманд у мікропрограмі і, як наслідок, до збільшення 

часу виконання мікропрограми і необхідної ємності керуючої пам’яті. 

Другий недолік АПЛ − необхідність завдання у форматі мікрокоманди 

як мінімум однієї адреси переходу. Це збільшує розрядність мікрокоманд і, 

відповідно, ємність керуючої пам’яті [49]. 

Пристрій управління також може бути реалізований у вигляді 

композиції автоматів з жорсткою логікою, що реалізують схему адресації 

мікрокоманд і автомата з програмованою логікою − композиційного 

мікропрограмного пристрою керування (КМПК) [49, 74]. 
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КМПК вирізняє гнучкість АПЛ і швидкодія автоматів з жорсткою 

логікою. Однак, з огляду на те, що основою для синтезу КМПК є розбиття 

множини вершин вихідної граф-схеми алгоритма  (ГСА) на операторні лінійні 

ланцюги, цей метод доцільно використовувати тільки для ГСА з часткою 

операторних вершин ≥ 75% [74]. 

При проектуванні складних цифрових пристроїв часто виникає ситуація, 

коли частина сигналів пристрою управління, таких як передача з одного 

регістра в інший, інкремент/декремент лічильників і т.п., по тривалості 

збігається з вхідним сигналом, що тактується синхроімпульсом, тоді як, 

наприклад, сигнали подачі на комбінаційний суматор або дешифратор пам’яті 

зазвичай значно довші і визначаються часом спрацьовування суматора і 

дешифратора. Ці сигнали зручно ототожнювати зі станом. 

 Застосування моделі автомата Мілі, яка відображає стан входу пристрою 

керування 𝑋𝑋 у стан виходу 𝑌𝑌 без затримки, приводить до прискорення 

функціонування системи, що складається з пристрою управління і 

операційного автомата. Однак, через те, що деякі операційні автомати на 

певних етапах функціонування реагують на вплив пристрою управління із 

затримкою, то для подання іх моделлю автомата Мілі необхідно введення в 

автомат додаткових внутрішніх станів, що веде  до ускладнення графу 

автомата [92]. 

Таким чином міркування практичного характеру призводять до 

доцільності розгляду такої моделі мікропрограмного автомата, як суміщений 

мікропрограмний автомат (СМПА) [5, 45, 92]. 

СМПА подається у вигляді пристрою з одним входом, на який надходять 

вхідні сигнали Х, і двома виходами, один з яких реалізує функцію виходу Y1, 

характерну для автомата Мілі, а інший − функцію виходу Y2, характерну для 

автомата Мура [45].  
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X={x1,…,xL}

A={a1,…,aM}

Y Y
1 2

  

Рисунок 1.2 – Модель суміщеного мікропрограмного автомата 

Вихідний сигнал 𝑌𝑌2 = 𝜆𝜆2(𝑎𝑎𝑚𝑚) видається весь час, поки автомат 

знаходиться в стані am, вихідний сигнал 𝑌𝑌1 = 𝜆𝜆1(𝑎𝑎𝑚𝑚,X) видається під час дії 

вхідного сигналу xl при знаходженні автомата в стані am. Функція 𝜆𝜆1  визначає 

вихідні змінні 𝑦𝑦𝑛𝑛 ϵ 𝑌𝑌1, функція 𝜆𝜆2 визначає вихідні змінні 𝑦𝑦𝑛𝑛 ϵ 𝑌𝑌2 [50]. 

На рис. 1.3 подана класифікація пристроїв управління. 

Пристрої управління

Автомати з 
програмованою логікою 

(мікропрограмні 
пристрої управління)

З природною 
адресацією

З примусовою 
адресацією

З комбінованою 
адресацією

Мура

Автомати з жорсткою 
логікою

(мікропрограмні 
автомати)

Композиційні 
мікропрограмні 

пристрої управління

Мілі

СМПА

D-автомат

E-автомат

F-автомат

C-автомат

 

Рисунок 1.3 − Класифікація пристроїв управління 

Виходячи з аналізу літературних джерел можна зробити висновок, що 

найменш дослідженою моделлю пристроїв управління є модель суміщеного 

мікропрограмного автомата. Тому саме ця модель була обрана як об’єкт 

дослідження для даної роботи. 
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1.2 Аналіз елементної бази і архітектурних особливостей ПЛІС 

1.2.1 Основні типи надвеликих інтегральних схем 

Сучасна елементна база дозволяє реалізовувати проекти з мінімальними 

витратами і максимальною швидкодією. 

Основними типами надвеликих інтегральних схем (НВІС), що 

використовуються в електронній промисловості є [14, 90, 99]: 

- повнозаказні НВІС (Full-Custom ASICs); 

- напівзаказні матричні НВІС на основі стандартних осередків-модулів 

(StandardCelL- ASICs); 

- напівзаказні НВІС на основі матриці вентилів (Gate-Array-Based 

ASICs): 

1) канальні матриці вентилів (Channeled Gate Array); 

2) безканальні матриці вентилів (Channelless Gate Array), найбільш 

популярні в даний час; 

3) структуровані матриці вентилів (Structured Gate Array); 

- НВІС програмованої логіки з макрокомірками або макроблоками 

(Complex Programmable Logic Devices або CPLDs); 

- НВІС програмованої логіки c мікрокомірками або базовими блоками 

(Field Programmable Gate Arrays або FPGA). 

Кожен тип НВІС займає свою нішу на ринку, яка визначається масовістю 

застосування відповідних приладів і виробів, а також ступенем 

універсальності характеристик НВІС. Всі ці типи НВІС розрізняються 

вартістю проектування і виготовлення. У разі використання ПЛІС розробник 

використовує готові НВІС, програмуючи їх для своїх додатків, що забезпечує 

мінімальну ціну підготовки виробництва, високу швидкодію і надійність та 

простоту модифікації проектів на будь-яких стадіях розробки. 
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1.2.2 Структура CPLD 

З 1971 р. промисловістю випускаються програмовані логічні матриці 

(ПЛМ – Programmable Logіc Array – PLA), які містять дві програмовані 

матриці (рис. 1.4) [74], одна з яких налаштована на реалізацію логічної функції 

кон’юнкції «І», а інша – функції диз’юнкції «АБО» [4, 16, 28, 90]. 

 

Рисунок 1.4 – Структура ПЛМ – Programmable Logic Array – PLA 

Удосконалювання структури PLA привело до створення програмованих 

матриць логіки (ПМЛ – Programmable Array Logіc – PAL), у яких, на відміну 

від PLA, програмується тільки матриця «І», а матриця «АБО» має фіксовану 

настройку, при якій q проміжних шин зв’язується з одним виходом (рис. 1.5). 

Це дозволяє матрицю «АБО» реалізувати у вигляді сукупності q-входових 

диз’юнкторів. Вихідні буфери, що визначають архітектуру PAL, являють 

собою програмовані макрокомірки, які можуть включати інвертор із трьома 

станами, тригери різних типів, елементи «виключне АБО» і ін. 

CPLD (Complex Programmable Logic Devices) представляють собою 

кілька логічних (функціональних блоків), об’єднаних в загальну структуру 

програмованою матрицею з’єднань (programmable interconnect) (рис. 1.6) [74]. 
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Рисунок 1.5 – Структура ПМЛ – Programmable Array Logic – PAL 

Кожен логічний блок складається з макрокомірки PAL, або PLA [19]. 

Для більшості CPLD функціональний блок має структуру, подібну PAL, тому 

його часто називають PAL-блоком [4, 16, 28]. 

 

Рисунок 1.6 – Архітектура CPLD 

- програмоване з’єднання

- фіксоване з’єднання
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Із зовнішнім середовищем CPLD пов’язують блоки введення/виведення 

(I/O block). Крім основних блоків мікросхема CPLD може містити контролери 

інтерфейсів та інші блоки [103]. 

Програмовані НВІС c вбудованими макроблоками мають такі 

особливості [90]: 

- відпадає необхідність проектування топології міжз’єднань базових 

елементів і макроблоків; 

- всі міжз’єднання програмуються безпосередньо на ПЛІС, яка доступна 

для придбання і негайного використання; 

- цикл проектування дуже швидкий; 

- на ПЛІС є спеціальний великий блок для забезпечення програмованих 

міжз’єднань в жорсткій (маскованій) і програмованій варіації: 

1) програмована НВІС (Erasable PLD-EPLD); 

2) один раз програмована за допомогою маски (Mask-programmed PLD), 

яка зазвичай використовується для масових замовлень у виробника; 

- матриця логічних макроблоків зазвичай містить матриці логічних 

елементів, поєднуваних з лінійками тригерів або регістрів.  

У даній роботі розглядається продукція фірм Xilinx і Altera як найбільш 

поширена і доступна для використання в якості елементної бази досліджень та 

проектування. 

1.2.3 Порівняльна характеристика мікросхем типу CPLD 

Мікросхемами CPLD, що зараз випускаються, є сімейства MAX II і MAX 

V фірми Altera та CoolRunner II і XC9500XL фірми Xilinx. 

ПЛІС сімейства MAX II і MAX V є енергонезалежними (конфігурація 

зберігається в блоці конфігураційної Flash-пам’яті) і готові до роботи відразу 
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після включення живлення. Мікросхеми цього сімейства підтримують режим 

внутрішньосхемного програмування по JTAG-інтерфейсу. 

Обидва сімейства відрізняються низьким енергоспоживанням (від 1,5 В 

до 3,3 В − MAX II; від 1,2 В до 3,3 В − MAX V) [3, 4]. 

Сімейство MAX II включає в себе два підсімейства, відмінною рисою  

яких є відсутність вбудованого лінійного регулятора напруги: 

- MAX II G − напруга живлення ядра 1.8 В; 

- MAX II Z − напруга живлення ядра 1.8 В, ультранизьке статичне 

енергоспоживання, розширена номенклатура типів корпусів. 

Основні технічні характеристики серій подані в табл. 1.1 і табл. 1.2. [3]. 

Таблиця 1.1 –  Характеристики мікросхем сімейства Altera MAX II 

Х
ар

ак
те

-

ри
ст

ик
а 

EP
M

24
0 

EP
M

24
0G

 

EP
M

57
0 

EP
M

57
0G

 

EP
M

12
70

 

EP
M

12
70

G
 

EP
M

22
10

 

EP
M

22
10

G
 

EP
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EP
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Число вентилів 240 570 1270 2210 240 570 

Число макрокомірок 192 440 980 1700 192 440 

Кіл-ть конт. вв/вив 80 160 212 272 80 160 

tPD, нс 4,7 5,4 6,2 7,0 7,5 9 

tSU, нс 1,7 1,2 1,2 1,2 2,3 2,2 

tCO, нс 4,3 4,5 4,6 4,6 6,5 6,7 

FMAX, МГц 304 304 304 304 152 152 

 
В таблиці: tPD – час затримки проходження сигналу від входу через 

внутрішню комбінаційну логіку до виходу (pin-to-pin delay);  
tSU – час передвстановлення (setup time) для регістрів;  
tCO – затримка вихідного сигналу щодо тактової частоти (clock to output 

delay); 
fMAX – максимальна тактова частота.  
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Таблиця 1.2  –  Характеристики мікросхем сімейства Altera MAX V 

Х
ар

ак
те

- 

ри
ст

ик
а 

5M
40

Z 

5M
80

Z 

5M
16

0Z
 

5M
24

0Z
 

5M
57

0Z
 

5M
12

70
Z 

5M
22

10
M

 

Число вентилів 40 80 160 240 570 1270 2210 

Число макроко-мірок 32 64 128 192 440 980 1700 

Кіл-ть конт. вв/вив 54 79 79 114 159 271 271 

tPD, нс 7,5 7,5 7,5 7,5 9 6,2 7 

tSU, нс 2,3 2,3 2,3 2,3 2,2 1,2 1,2 

tCO, нс 6,5 6,5 6,5 6,5 6,7 4,6 4,6 

FCNT, МГц 152 152 152 152 152 304 304 

 

Сімейство CPLD Xilinx CoolRunner II  поєднує високу продуктивність і 

низьке енергоспоживання [82]. Малий рівень споживаної потужності, всього 

1,8 В поряд з високою швидкодією досягнуто за рахунок відмови від 

традиційної технології виконання матриці макроелементів обробки термів на 

основі біполярних транзисторів, що вимагають застосування постійно 

працюючих підсилювачів зчитування. У швидкодіючій технології з нульовим 

споживанням потужності (Fast Zero Power − FZP) компанії Xilinx вентилі "І" 

матриці реалізовані на базі конфігурованих мультиплексорів, що приєднані до 

входів звичайних КМОН-вентилів "НЕ І". Програмуються мультиплексори 

конфігураційними кодами, збереженими в оперативному запам’ятовуючому 

пристрої (ОЗП). В результаті значення потужності, споживаної в статичному 

режимі, не перевищує 100 мкА. 

Основні характеристики мікросхем наведені в табл. 1.3. 
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Таблиця 1.3 –  Характеристики мікросхем Xilinx CoolRunnerII 

Х
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Число макрокомірок 32 64 128 256 384 512 

tPD, нс 3,8 4,6 5,7 5,7 7,1 7,1 

tSU, нс 1,9 2,0 2,4 2,4 2,9 2,6 

tCO, нс 3,7 3,9 4,2 4,5 5,8 5,8 

FCNT, МГц 323 263 244 256 217 179 

Відмітною рисою мікросхем цієї серії є архітектура на основі флеш-

пам’яті. Мікросхеми сімейства XC9500 (напруга живлення 5 В), XC9500XL 

(3,3 В) і XC9500XV (2,5 В) − характеризуються можливостями 

внутрісистемного перепрограмування, забезпечуючи не менше 10 тисяч 

циклів запису/стирання в повному комерційному діапазоні значень напруги 

живлення і температури. Характеристики серії мікросхем сімейства Xilinx 

XC9500XL наведені в табл. 1.4. [40, 77]. 

Таблиця 1.4 –  Характеристики мікросхем сімейства Xilinx XC9500XL 

Х
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Число макрокомірок 36 72 144 288 

tPD, нс 5 5 5 6 

tSU, нс 3,7 3,7 3,7 4,0 

tCO, нс 3,5 3,5 3,5 3,8 

FCNT, МГц 178 178 178 208 
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Незважаючи на те, що архітектура всіх мікросхем CPLD подібна, кожна 

серія має свої конструктивні особливості.  Розглянемо структуру базового 

логічного елементу досліджуваних серій. 

На рис. 1.7 подана структура будови базового логічного елементу серій 

MAX II і MAX V фірми Altera [3].  

 

Рисунок 1.7 – ЛБ мікросхем сімейств MAX II і MAX V фірми Altera 

Кожен логічний блок містить таблицю перекодування (Look Up Table, 

LUT). Таблиця перекодування може генерувати будь-яку логічну функцію від 

чотирьох змінних. Крім таблиці перекодування логічний блок містить також 

конфігуруємий тригер (Programmable Register) та схему переносу. 

Логічний блок може працювати у двох режимах роботи:  

- нормальному режимі; 

- арифметичному режимі.  

В нормальному режимі роботи на входи таблиці перекодування 

надходять чотири сигнали даних, а з виходу дані можуть поступати або на вхід 

конфігуруємого тригера, або через матрицю з’єднань на інші елементи 
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мікросхеми. Крім вхідних даних в логічний блок з логічного блоку надходять 

також лінії двох локальних сигналів синхронізації, двох сигналів дозволу 

роботи, двох сигналів скидання та сигналу загального скидання кристалу, а 

також сигнали синхронного завантаження та скидання. Конфігуруємий 

тригер, в залежності від режиму роботи, може працювати як D-, T-, JK- або 

RS-тригер. Вихідний сигнал тригера надходить в матрицю з’єднань і може 

подаватися через лінії зв’язку на будь-який елемент мікросхеми [3]. 

На рис. 1.8 подана структура макрокомірки мікросхем серії CoolRunnerII 

фірми Xilinx [40]. 

 

Рисунок 1.8 – Макрокомірка Xilinx CoolRunner-II 

Структура макрокомірки CPLD CoolRunner-II є надзвичайно простою і 

ефективною для створення логіки. Користувачі можуть розробити множину 

логічних виразів, які містять до 40 входів і охоплюють 56 продукційних термів 

в рамках однієї функції. Також обирається полярність отриманого логічного 

виразу. Крім того, логічна функція може бути чисто комбінаторною або 

регістровою (синхронною), з елементом пам’яті, що працює за вибором як D- 

або T-тригер, або як тригер із запам’ятовуванням інформації. Додатково для 
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кожної макрокомірки існує незалежний вибір глобального, рівня 

функціонального блоку або локального тактування, встановлення, скидання та 

дозвіл виходу [40].  

На рис. 1.9 [40] представлені основні компоненти макрокомірки Xilinx 
XC9500XL. 

 

Рисунок 1.9 – Макрокомірка Xilinx XC9500XL 

В її склад входять тригер та розподільник термів (Product Term 
Allocator). В сімействах ХС9500XL і ХС9500XV розподільник термів здатен 

синтезувати логічну функцію 54 змінних (в XC9500 − 36) [40]. Виходом 
макрокомірки може бути як вихід тригера, так і вихід розподільника термів. 
Крім того, керуючі сигнали тригера також можуть бути сформовані на базі 
логічних функцій розподільника. Така структура дозволяє реалізувати на базі 
макрокомірки різноманітні цифрові модуліі та схемні рішення. Синтез змісту 
конфігураційної пам’яті, необхідної для реалізації тієї чи іншої цифрової 
схеми, виконується відповідною САПР.  
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1.2.4 Структура FPGA 

У базовій архітектурі FPGA у внутрішній області по рядках і стовпцях 

розміщуються ідентичні конфігуровані логічні блоки (Configurable Logic 

Block, CLB), між якими проходять траси міжз’єднань. На периферії кристала 

розташовані блоки введення/виведення. У більш складних архітектурах 

використовуються додаткові функціональні ресурси, такі як вбудовані блоки 

пам’яті, помножувачі, спеціалізовані засоби для автопідстроювання затримок 

в системі тактування, засоби для підтримки інтерфейсу JTAG і т.д. [5, 12, 14, 

38]. На рис. 1.10 [3] подана загальна структура FPGA. 

General-Purpose I/Os (LVDS, Memory Interfaces)

General-Purpose I/Os (LVDS, Memory Interfaces)

Core Logic Fabric
Variable-Precision 
DSP Blocks

M20K Internal
Memory Blocks

Fractional PLLs

Embedded HardCopy Block:
PCI Express Gen3, Gen2, Gen1

Hard IP Per Transceiver:
3G/6G PCS, 10G Ethernet PCS, 
Interlaken PCS
High-Speed
Serial Transceivers

 

Рисунок 1.10 − Загальна структура FPGA 

До складу CLB входять: 

- функціональний (логічний) перетворювач; 

- тригер; 

- мультиплексори, які грають роль засобів конфігурації CLB. 

При конфігурації FPGA функціональні блоки налаштовуються на 

виконання необхідних операцій, а система з’єднань − на необхідні зв’язки між 

елементами і блоками. 
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LUТ-блоки є найбільш розповсюдженим різновидом логічного 

перетворювача для FPGA. 

З [3, 45, 50, 40] відомо, що для реалізації схеми СМПА можна 

використовувати три компоненти FPGA: логічні блоки (ЛБ) з таблицею 

перекодування LUT, вбудовані блоки пам’яті EMB (Embedded Memory Block) 

і програмовані міжз’єднання [45, 50]. 

Блок LUT – це елемент табличного типу на основі мультиплексору. 

Кожен LUT має S входів і один вихід, де S − це число аргументів логічної 

функції, які можуть бути реалізовані на одному блоці LUT. Узагальнена 

структурна схема LUT блоку подана на рис. 1.11. 
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Рисунок 1.11 –  Узагальнена структура блоку LUT 

Блоки EBM − це пам’ять на базі ОЗП, що має 𝑆𝑆𝐴𝐴  входів і  𝑡𝑡𝐹𝐹 виходів. 

Загальна ємність блоків є константою. 

Параметри 𝑆𝑆𝐴𝐴 і  𝑡𝑡𝐹𝐹 можуть бути обрані зі стандартних пар виду 〈𝑆𝑆𝐴𝐴, 𝑡𝑡𝐹𝐹〉, 

що приведені в технічній документації до мікросхем. Зазвичай це  <256, 8>, 

<512, 4>, <1024, 2>, <2048, 1> [3, 27, 40]. Варіанти організації вбудованої 

пам’яті подані на рис. 1.12 [3]. 
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More Bits for Lager Memory Buffering

M512 Blocks M4K Blocks M-RAM Blocks

More Data Ports for Greater Memory Bandwidth

- 512 bits per block
- Up to 930 blocks

- 4 Kbits bits per block
- Up to768 blocks

- 512 Kbits per block
- Up to 9 blocks  

Рисунок 1.12 – Варіанти конфігурації вбудованої пам’яті 

Для FPGA характерно те, що: 

- не потрібно проектувати маску між’зєднань, вона програмується 

безпосередньо на ПЛІС; 

- постачальниками ПЛІС пропонуються метод і інструментальні засоби 

програмування як базових логічних блоків, так і міжз’єднань між ними; 

- ядро ПЛІС − це регулярна матриця програмованих базових логічних 

блоків, яка може виконувати як логічні функції, так і функції фіксації даних у 

логіці з пам’яттю (тригери) і блоках пам’яті; 

- матриця програмованих між’зєднань оточує елементи матриць базових 

логічних блоків і забезпечує їх з’єднання один з одним при програмуванні 

конфігурації ПЛІС; 

- програмовані блоки введення/виведення оточують матрицю логічних 

базових блоків; 

- процес проектування можна завершити за кілька годин. 

1.2.5 Порівняльна характеристика мікросхем FPGA 

Розглянемо архітектурні особливості та основні технічні 

характеристики мікросхем типу FPGA [3, 27, 40]. 

Мікросхеми фірми Xilinx 
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7-ма серія FPGA фірми Xilinx є найпоширенішою і повністю задовольняє 

вимогам до сучасних цифрових систем: починаючи від низької ціни, малих 

габаритів і ефективності використання в серійному виробництві та закінчуючи 

надвисокою швидкістю передачі даних, великим об’ємом логічних ресурсів і 

ресурсів цифрового оброблення сигналів. 

Серія ПЛІС Xilinx 7 включає в себе три чотири сімейства ПЛІС [40], які 

задовольняють всієї сукупності системних вимог, починаючи від чутливих до 

витрат додатків масового виробництва з низькою вартістю і невеликим форм-

фактором до високопродуктивних додатків, для більшості з яких необхідні 

надширока смуга пропускання з можливістю підключення до різних 

пристроїв, максимальна логічна ємність і можливість обробки сигналу. ПЛІС 

серії 7 включають в себе [40]: 

- сімейство Spartan-7, яке оптимізовано для забезпечення низької 

вартості, мінімальної споживаної потужності і високої продуктивності 

введення/виведення. Має недорогий, дуже маленький корпус з форм-

фактором для самих маленьких друкованих плат; 

- сімейство Artix-7, що оптимізовано для забезпечення найменшої 

вартості і споживаної потужності при компонуванні з невеликим форм-

фактором для найбільш масових додатків; 

- сімейство Kintex-7, яке оптимізовано для забезпечення найкращого 

співвідношення ціни і продуктивності з дворазовим поліпшенням у порівнянні 

з попереднім поколінням, що дозволяє отримати новий клас ПЛІС; 

- сімейство Virtex-7, що оптимізовано для досягнення максимальної 

пропускної здатності і продуктивності системи, забезпечуючи дворазове 

збільшення продуктивності системи. Технологія стекування кристалів (SSI) 

дозволяє отримувати прилади з максимальними характеристиками. 

ПЛІС 7-ї серії побудовані на основі новітньої високопродуктивної 28нм 

технології з малим споживанням енергії (HPL). Вони  забезпечують 

поліпшення в системній продуктивності при пропускній здатності 
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введення/виведення 2,9 Тб/с, ємності до 2 млн логічних елементів і DSP 5,3 

TMAC/с, при 50% зменшенні споживаної потужності в порівнянні з 

приладами попереднього покоління, пропонуючи повністю програмовану 

альтернативу стандартним спеціалізованим інтегральних схем (ASSP) і 

спеціалізованим інтегральних схем (ASIC). 

Таблиця 1.5 – Апаратурні ресурси ПЛІС FPGA Xilinx 7 серії 

Максимальна здатність Spartan-7 Artix-7 Kintex-7 Virtex-7 

Логічні комірки 102К 215К 478К 1955К 

Блочна пам’ять, Мбіт 4,2 13 34 68 
 

Конфігурований логічний блок (Configurable Logic Block − CLB) є 

основним логічним ресурсом для реалізації послідовних, а також 

комбінаційних схем. Кожен елемент CLB підключається до матриці 

перемиканнь для доступу до загальної матриці маршрутизації (рис. 1.13) [40]. 

Крім того, кожен CLB елемент містить пару слайсів (slice). 

 

Рисунок – 1.13 Організація слайсів в CLB 

Елементи LUT у 7-й серії FPGA можуть бути налаштовані як 6-вхідні 

LUT з одним виходом, або як два 5-вхідних LUT з окремими виходами, але 

загальною адресою або логічними входами. Кожен 5-вхідний вихід LUT може  

опціонально бути збережений тригером. Чотири такі 6-вхідні LUT і вісім 

тригерів, так само, як мультиплексори та логіка арифметичного переносу, 

формують слайс, а два слайси утворюють CLB [40]. 
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Мікросхеми фірми Altera 

Сучасними серіями FPGA фірми Altera (Intel) є Stratix, Cyclone і Arria [3]. 

Серія Stratix, комбінуючи високу щільність, високу продуктивність і 

набір функцій, дозволяє інтегрувати більше функцій та максимально 

збільшити пропускну здатність системи. 

Сімейство Arria забезпечує оптимальну продуктивність і 

енергоефективність середнього діапазону. Сімейство Arria має 

багатофункціональний набір пам’яті, логіки та блоків обробки цифрових 

сигналів у поєднанні з високою цілісністю сигналу до 25,78 Гбіт/с, що 

дозволяє інтегрувати більше функцій та максимально збільшити пропускну 

здатність системи. 

Серія FPGA Cyclone побудована таким чином, щоб задовольнити вимоги 

низького енергоспоживання, які потребують високої вартості розробки, що 

дозволяє швидко вийти на ринок. Кожне покоління FPGA Cyclone вирішує 

технічні проблеми, пов’язані з більшою інтеграцією, підвищеною 

продуктивністю, меншою потужністю та швидшим виходом на ринок, 

задовольняючи вимогам до вартості. 

Апаратурні ресурси ПЛІС, які можуть бути використані при реалізації 

ПУ, наведені в таблиці 1.6. 

Таблиця 1.6 – Апаратурні ресурси ПЛІС фірми Altera 

Максимальна  

здатність 
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Логічні комірки 90K 349К 337,5К 800К 952К 220K 

Блочна пам’ять, Мбіт 4,4 16,4 16,2 33 104,8 11,7 
 

Основним будівельним блоком в архітектурі FPGA Altera є адаптивний 

логічний модуль (Adaptive Logic Module, ALM). ALM має розширені функції 

з ефективною логікою. Кожен ALM містить різноманітні ресурси, що 



50 
 

базуються на таблицях LUT, які можуть бути розділені між двома 

адаптивними LUTами (ALUTs). Маючи до 8 входів для двох ALUT, один ALM 

може реалізувати різні комбінації двох функцій. Ця адаптація дозволяє ALM 

бути повністю зворотньо-сумісним з чотирьохвхідними архітектурами LUT. 

Один ALM може також реалізувати будь-яку функцію до шести входів і деякі 

семивхідні функцій. 

Також кожен ALM містить два програмованих регістри, два окремих 

повних суматори, ланцюг переносу, спільний арифметичний ланцюг і 

регістровий ланцюг. Завдяки цим виділеним ресурсам, ALM може ефективно 

реалізовувати різні арифметичні функції та регістри зсуву.  На рис. 1.14 

показана блок-схема адаптивного логічного модуля FPGA Altera [3]. 

 

Рисунок 1.14 – Блок-схема адаптивного логічного модуля FPGA Altera 

Мікросхеми фірми Microsemi 

Microsemi Corporation є одним з провідних постачальників високоякісних 

дискретних та аналогових (в тому числі цифро-аналогових) електронних 

компонентів для композиційних систем спеціального призначення. 

Серія малопотужних FPGA для мікропроцесорів Microsemi IGLOO 

включає в себе IGLOO/e, IGLOO nano і IGLOO PLUS − малопотужні FPGA для 

промисловості [27]. Сімейство IGLOO FPGA спроектовано таким чином, щоб 

задовольнити вимогам малої потужності і малої щільності друку сьогоднішньої 
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портативної і енергозберігаючої електроніки. 

Малопотужне сімейство FPGA IGLOO підтримує до 35K логічних 

елементів з 504 кілобайтами  двухпортової SRAM, до 6 вбудованих PLL і до 

620 призначених для користувача операцій введення/виведення. Додатки з 

низьким енергоспоживанням, що вимагають 32-бітної обробки, можуть 

використовувати процесор ARM Cortex-M1. 

Сімейство FPGA IGLOO 2 ідеально підходить для реалізації функцій 

загального призначення, таких як Gigabit Ethernet або управління PCI Express, 

мостових функцій, розширення і перетворення введення/виведення, обробки 

відео/зображень, управління системою і безпечного підключення. ПЛІС 

Microsemi використовуються клієнтами на ринках зв’язку, промисловості, 

медицини, оборони та авіації. 

Основними характеристиками серії є: підтримка PCIe Gen2 в 10K ЛБ, 

високопродуктивна підсистема пам’яті, максимальна щільність 

введення/виведення, найнижча потужність, захист від перебудови і 

клонування, безпечне завантаження для FPGA і процесора, надійність 

критично важливих систем безпеки. 

Основною відмінністю мікросхем сімейства SmartFusion 2 від IGLOO 2 

є наявність мікроконтролерної підсистеми (Microcontroller Subsystem, MSS). 

Сімейство ProASIC3 характеризуються низькою вартістю і низьким 

енергоспоживанням. Дане сімейство FPGAs, включає серії ProASIC3/е, 

ProASIC3 nano, і ProASIC3L. 

За продуктивністю, ціною, кількістю вентилів сімейство призначене для 

найбільш вимогливих сучасних додатків. Пристрої ProASIC3 підтримують 

ядро IP процесора АРМ Cortex − M1. Сімейства ProASIC3 засновані на 

незалежній Flash технології і підтримують від 10К до 3000К логічних вентилів 

і до 620 портів введення/виведення. 

Вони можуть бути використані в портативних, промислових, 

комунікаційних і медичних додатках з комерційними і промисловими 
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температурними діапазонами. Компанія Microsemi також пропонує серію 

ProASIC3 FPGAs зі спеціалізованим екрануванням для автомобільних і 

військових систем [27]. 

Сімейство PolarFire має від 100K до 500K ЛБ і потребує на 50% менше 

потужності, ніж конкуруючі FPGA середнього діапазону. Ці мікросхеми мають 

оптимізовану за ціною архітектуру і ідеально підходять для широкого спектру 

використань у мережах провідного доступу і ринку сотової інфраструктури, 

оборони і комерційної авіації, а також для автоматизації виробництва і ринку 

ІОТ. 

Апаратурні ресурси розглянутих сімейств подані в табл. 1.7. 

Таблиця 1.7 – Апаратурні ресурси ПЛІС фірми Microsemi 
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Логічні комірки 35К 3К 1,5К 146К 11K 3K 35K 481К 

Блочна пам’ять, Кбіт 504 36 36 5000 144 36 504 33 К 

 

Базовий логічний блок матриці ПЛІС Microsemi складається з 

комбінаційних блоків і блоків з пам’яттю (рис. 1.15) [27]. Комбінаційні блоки 

являють собою чотирьохвходові LUT з ланцюгами переносу. Блоки з пам’яттю 

− це окремі тригери, що можуть бути сконфігуровані як регістр або синхронний 

D-тригер. У нього є вхід даних і опціонально можуть використовуватись вхід 

дозволу і входи асинхронного і синхронного завантаження. 
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Рисунок 1.15 – Базовий логічний блок мікросхем Microsemi 

Проаналізувавши архітектури ПЛІС, можна зробити висновок, що 

незважаючи на подібність структур, кожна серія мікросхем кожного 

виробника має свої архітектурні особливості, що можуть впливати на площу, 

яку буде займати логічна схема пристрою управління при імплементації. 

1.3 Огляд методів оптимізації структур ПУ в базисі ПЛІС  

Однією з важливих задач, що виникають при синтезі схеми пристрою 

управління, є оптимізація витрат апаратури в ній. У даній роботі розглянуто 

класифікацію методів оптимізації витрат апаратури при реалізації ПУ в 

вигляді автомата з «жорсткою» логікою на програмованих ПЛІС CPLD і 

FPGA. 

Метод оптимізації схеми автомата, що буде застосовуватися, залежить 

від сукупності характеристик алгоритму, що реалізується [13, 44, 52, 81, 89, 

91] і елементного базису [43, 44]. Пристрій управління, як і будь-який кінцевий 

автомат, характеризується числом логічних умов L, числом вихідних сигналів 

N, числом внутрішніх станів M і необхідних для їх кодування внутрішніх 

змінних R, максимальним числом букв в термах диз’юнктивних нормальних 

форм логічних функції, відповідних рядках прямої структурної таблиці 
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автомата , Lmax і числом рядків в ній H [32, 37]. 

Елементний базис [13, 28, 34, 47, 64, 95], при всьому його різноманітті, 

характеризується числом входів S, виходів t і проміжних шин q. 

Тривіальна реалізація можлива при виконанні умов: 

 𝑅𝑅 + 𝐿𝐿 ≤ 𝑆𝑆; 

 𝐻𝐻 ≤ 𝑞𝑞; 

 𝑁𝑁 + 𝑅𝑅 ≤ 𝑡𝑡. (1.5) 

В такому випадку автомат реалізується на одній мікросхемі. 

Однорівнева реалізація також можлива, якщо система умов (1.9) не 

виконується, але 

 𝐿𝐿𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 + 𝑅𝑅 ≤ 𝑆𝑆, (1.6) 

тоді автомат може бути поданий у вигляді однорівневої схеми [17, 46, 48, 85, 

88, 94, 98]. 

Для синтезу однорівневої логічної схеми необхідно вирішити задачу 

покриття вихідних множин логічних умов 𝑋𝑋 = {𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2, … , 𝑥𝑥𝐿𝐿}, мікрооперацій 

𝑌𝑌 = {𝑦𝑦1, 𝑦𝑦2, … , 𝑦𝑦𝑁𝑁} і термів 𝐹𝐹 = {𝐹𝐹1,𝐹𝐹2, … ,𝐹𝐹𝐻𝐻} мінімально можливим числом 

блоків XU, YU, FU (U = 1, ..., U) відповідно [78], при цьому блоки XU, YU, FU 

(U = 1, ..., U) реалізуються на одній ВІС. 

Ця задача близька за своєю природою до задачі компонування [86, 87] і 

вирішується аналогічними способами. Однорівнева реалізація автомата має 

максимальну швидкодію, але супроводжується значним дублюванням вхідних 

і вихідних змінних на полюсах ВІС і, як наслідок, надлишковими 

апаратурними витратами. 

Для мінімізації витрат апаратури в схемі автомата застосовується 

структурна редукція. Цей підхід дає позитивний ефект за рахунок введення 

багаторівневої структури [24, 52, 56, 58]. Основу багаторівневих схем 

представляють дворівневі схеми, в яких можуть використовуватися такі 

методи: 

- заміна вхідних змінних [25, 48, 52, 58, 56, 91], при якій логічні 
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умови X замінюються елементами множини 𝑃𝑃 = {𝑝𝑝1, , … ,𝑝𝑝𝐺𝐺}, де 𝐺𝐺 ≪ 𝐿𝐿. 

- заміна наборів мікрооперацій, коли кожному набору 

мікрооперацій 𝑌𝑌𝑡𝑡 ⊆ 𝑌𝑌 (𝑡𝑡 = 1, … ,𝑇𝑇) ставиться у відповідність двійковий код 

𝐾𝐾(𝑌𝑌𝑡𝑡) розрядності 𝑄𝑄 = ⌈log2 𝑇𝑇⌉. Це рівнозначно заміні множини Y меншою 

множиною 𝑍𝑍 = �𝑧𝑧1, , … , 𝑧𝑧𝑄𝑄�  (PY-автомати). Використання методу кодування 

полів сумісних мікрооперацій [2, 43] породжує PD-автомати. 

- кодування рядків прямої структурної таблиці, коли кожному рядку 

𝐹𝐹ℎ ставиться у відповідність код 𝐾𝐾(𝐹𝐹ℎ) розрядності 𝑄𝑄 = ⌈log2 𝐻𝐻⌉. Це 

рівнозначно заміні множини F множиною J, що породжує PF-автомати. 

Об’єднання різних методів побудови дворівневих схем породжує схеми з 

великим числом рівнів [73, 75, 106], що знижує їх надійність і швидкодію. 

Наступним способом, що дозволяє оптимізувати затрати апаратури, є 

нестандартне уявлення термів. У класичних схемах автоматів [48, 83] терми, 

що відповідають рядкам прямої структурної таблиці (ПСТ), визначаються 

парами <початковий стан, вхідний сигнал>. При переході до PY-автомату 

відбувається заміна наборів мікрооперацій, яка вимагає введення додаткових 

змінних Z, що призводить до збільшення вимог до числа виходів ВІС P-

підсхеми.  

Ще одним способом оптимізації апаратурних витрат є гетерогенна 

реалізація логічної схеми. Ідея методу полягає у використанні різного 

елементного базису (додаткових мультиплексорів, дешифраторів, PLA, 

PROM) або архітектурних особливостей ПЛІС (наприклад блоків LUT або 

вбудованої пам’яті в мікросхемах FPGA) для реалізації різних структурних 

елементів схеми [22, 48, 50, 55, 57, 105]. Такий підхід дозволяє зменшити 

вартість схеми автомата в порівнянні з реалізацією на ПЛІС всієї схеми цілком 

або правильно розподілити ресурси для реалізації схеми  на одній мікросхемі. 

Алгоритмічні методи також використовуються для оптимізації структур 

ПУ. Ці методи спрямовані на оптимальне кодування станів автомата та/або 

проміжних змінних в багаторівневих схемах. Перевага цих методів полягає у 
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виключенні необхідності введення додаткових структурних елементів в схему 

автомата, що призводить до збільшення часу циклу. Наприклад, облік 

наявності псевдоеквівалентних станів в автоматі Мура [25] дозволяє виконати 

кодування станів так, що довжина ПСТ автомата Мура зменшується до 

довжини ПСТ еквівалентного стану Мілі. Під псевдоеквивалентними 

розуміються стани, відповідні операційним вершин з запаралеленими 

виходами. Таким чином, в ПСТ замість переходів зі стану 𝑎𝑎𝑚𝑚 ∈ 𝐵𝐵𝑖𝑖 можна 

розглянути тільки переходи з блоку 𝐵𝐵𝑖𝑖, що веде до скорочення загального 

числа рядків таблиці. 

Якщо функціонування пристрою управління задається граф-схемою 

алгоритму, то можна спробувати оптимізувати його в наступних 

випадках [43]: 

- умова (1.10) не виконується, при цьому для реалізації автомата 

необхідно вводити додаткові рівні [97], що різко збільшує апаратурні витрати 

і час циклу в схемі. Перетворення полягає у введенні в ГСА додаткових 

операторних вершин для розриву довгих ланцюгів умовних вершин. Введення 

операторних вершин призводить до зростання числа станів автомата і, 

можливо, параметра R. Таким чином, процедура носить ітераційний характер. 

Задача може не мати рішення, якщо після перетворень кількість внутрішніх 

змінних залишається більшою за число входів матричної структури. 

- у деяких випадках ГСА перетворюється так, щоб перехід з 

кожного стану автомата залежав не більше, ніж від однієї логічної умови. 

Такий автомат можна реалізувати  у вигляді схеми, де одна підсхема 

реалізується на одному мультиплексорі, а ВІС іншої підсхеми вимагає R + 1 

входів, що дозволяє використовувати для реалізації ПЗП. 

- якщо підcхема реалізується на дешифраторах, то для мінімізації її 

складності ГСА перетворюється так, щоб в кожній вершині була записана 

тільки одна мікрооперація [46, 48]. При цьому всі мікрооперації автомата є 

сумісними, і тоді підсхема реалізується на одному дешифраторі, що має 
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⌈log2 𝑁𝑁⌉ входів і N виходів. 

Перетворення алгоритму управління завжди пов’язане з введенням 

додаткових станів і збільшенням часу виконання алгоритму. Таке 

перетворення доцільно, якщо призводить до зменшення вартості автомата в 

порівнянні з вихідною реалізацією (за вихідною ГСА). 

В лінійних ГСА, таких, які мають більше 75 % операторних вершин, є 

значна кількість лінійних ділянок − послідовностей операторних вершин, між 

якими немає умовних вершин. Якщо розбити множину станів А = {а1, … , а𝑀𝑀} 

на блоки 𝛼𝛼1, … ,𝛼𝛼𝐺𝐺, що відповідають операторним лінійним ланцюгам [6, 61] і 

виконати у межах кожного блоку кодування станів, то регістр пам’яті автомата 

може бути замінений лічильником [26, 32]. 

Застосування цього методу дозволяє зменшити складність P-підсхеми за 

рахунок виключення з ПСТ переходів, що формуються за рахунок лічильника. 

Недолік подібної організації − коди станів залежать від місця стану в блоці, 

тобто задаються жорстко. Це ускладнює застосування алгоритмічних методів 

для оптимізації схеми автомата. 

Одночасне використання різних методів оптимізації породжує 
комплексні методи. Наприклад, при структурній редукції   [71, 75, 93, 61, 97] 
можуть використовуватись одночасно оптимальне кодування станів 
(алгоритмічний метод) і реалізація підсхеми на мультиплексорах (гетерогенна 
реалізація). При синтезі автомата за ГСА з великим числом розгалужень [86, 
87] в схемі автомата використовуються регістри, лічильники і програмовані 
ПЗП. 

Таким чином, для вдосконалення структур МПА можна застосовувати 
структурну редукцію, нестандартне подання термів, алгоритмічні методи та 
гетерогенну структуру реалізації схеми. Вибір способу оптимізації залежить 
від базової структури мікропрограмного автомата. 
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1.4 Тривіальна реалізація суміщеного автомата в базисі ПЛІС 

Суміщений автомат [5, 45] може бути поданий у вигляді 

восьмикомпонентного вектору: 

 S = <A, X, 𝑌𝑌1,𝑌𝑌2,δ, 𝜆𝜆1, 𝜆𝜆2, 𝑎𝑎1>.          (1.7) 

Вектор (1.7) складається з наступних компонентів: 

𝐴𝐴 = {𝑎𝑎1, … ,𝑎𝑎𝑀𝑀} – множина внутрішніх станів; 

𝑋𝑋 = {𝑥𝑥1, … , 𝑥𝑥𝐿𝐿} – множина логічних умов; 

𝑌𝑌1 – множина вихідних змінних автомата Мілі; 

𝑌𝑌2 – множина вихідних змінних автомата Мура; 

δ – функція переходів; 

𝜆𝜆1 – функція виходів автомата Мілі; 

𝜆𝜆2– функція виходів автомата Мура; 

𝑎𝑎1 ∈ A – початковий стан. 

Функція δ – служить для знаходження стану переходу 𝑎𝑎𝑠𝑠 ∈ A в 

залежності від поточного стану 𝑎𝑎𝑚𝑚 ∈ A і вектору вхідних змінних: 

 𝑎𝑎𝑠𝑠 = δ(𝑎𝑎𝑚𝑚,X).                           (1.8) 

Множина вихідних змінних 𝑌𝑌 = 𝑌𝑌1 ∪ 𝑌𝑌2 складається з 𝑁𝑁1=|𝑌𝑌1|  змінних 

автомата Мілі і  𝑁𝑁2=|𝑌𝑌2|  змінних  автомата Мура. При цьому 𝑌𝑌1∩𝑌𝑌2=ø і 

𝑁𝑁1 + 𝑁𝑁2 = 𝑁𝑁. 

Функція 𝜆𝜆1 визначає вихідні змінні 𝑦𝑦𝑛𝑛 ∈  𝑌𝑌1: 

 𝑦𝑦𝑛𝑛= 𝜆𝜆1(𝑎𝑎𝑚𝑚,X)  (1.9) 

Функція 𝜆𝜆2 визначає вихідні змінні 𝑦𝑦𝑛𝑛 ϵ 𝑌𝑌2: 

  𝑦𝑦𝑛𝑛= 𝜆𝜆2(𝑎𝑎𝑚𝑚).  (1.10) 

У даній роботі СМПА подається граф-схемою алгоритму [5]. Для 

визначення функцій (1.8) – (1.10) за ГСА будується пряма структурна таблиця.  

Як відомо з [50] алгоритм реалізації схеми суміщеного 

мікропрограмного автомата за ГСА  містить деякі проміжні етапи: 
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1) позначення ГСА станами СМПА; 

2) кодування станів 𝑎𝑎𝑚𝑚 ∈ 𝐴𝐴 двійковими кодами K(𝑎𝑎𝑚𝑚) розрядності R; 

3) побудова ПСТ автомата; 

4) отримання систем функцій, що відповідають (1.8) – (1.10). 

При реалізації СМПА в базисі ПЛІС для кодування станів  𝑎𝑎𝑚𝑚 ∈ 𝐴𝐴 

використовуються внутрішні змінні  𝑇𝑇𝑟𝑟 ∈ Т, де |𝑇𝑇|=R. Стани кодуються 

мінімальним числом внутрішніх змінних: 

 𝑅𝑅 = ⌈log2 𝑀𝑀⌉.  (1.11) 

Для збереження кодів станів використовується регістр (RG),  що містить 

R тригерів. Як правило, при синтезі в базисі ПЛІС використовуються D 

тригери [5, ст 1]. Для зміни вмісту RG необхідно задати функції збудження 

𝐷𝐷𝑟𝑟 ∈ Φ , де Φ = {𝐷𝐷1  , … ,𝐷𝐷𝑅𝑅}. Зміна вмісту  RG відбувається за сигналом 

синхронізації Clock. Для встановлення в RG коду стану 𝑎𝑎1 ∈ 𝐴𝐴 

використовується імпульс Start.  

Після виконання етапів 1 – 2, ПСТ формується з використанням правил 

[5]. ПСТ є основою для отримання систем: 

 𝛷𝛷 = 𝛷𝛷(𝑇𝑇,𝑋𝑋).  (1.12) 

 𝑌𝑌1 = 𝑌𝑌1(𝑇𝑇,𝑋𝑋);  (1.13) 

 𝑌𝑌2 = 𝑌𝑌2(𝑇𝑇).  (1.14) 

Система (1.12) визначає функцію (1.8), система (1.13) – функцію (1.9) и 

система (1.14) – функцію (1.10). 

В системах (1.12) – (1.14) функції 𝛷𝛷  і 𝑌𝑌1 залежать від одних і тих самих 

змінних. У системі 𝑌𝑌2 відсутня залежність змінних 𝑥𝑥𝑙𝑙 ∈ X. У [50] пропонується 

тривіальна структура СМПА у вигляді композиції двох комбінаційних схем 

(КС1 і КС2) і регістра RG (рис. 1.16). 
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Рисунок 1.16 – Структурна схема суміщеного автомата 

Тоді, для реалізації схеми суміщеного автомата в базисі ПЛІС необхідно 

виконати такі етапи: 

1) формування множини станів 𝐴𝐴; 

2) кодування станів 𝑎𝑎𝑚𝑚 ∈ 𝐴𝐴; 

3) формування ПСТ суміщеного автомата; 

4) отримання рівнянь для блока КС1; 

5) отримання рівнянь для блока  КС2; 

6) реалізація схеми автомата.  

Структура, подана на рис. 1.16 є базовою і може бути модифікована 

різними методами. 

1.5 Структури СМПА в базисі FPGA 

Для реалізації схеми СМПА можна використовувати три компоненти 

FPGA: розподілені ресурси – логічні блоки, що містять елементи табличного 

типу − LUT, вбудовані блоки пам’яті − EBM і програмовані міжз’єднання [3, 

11, 27, 40]. 
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Елементи  LUT − логічний елемент табличного типу на основі 

мультиплексорів, що має S входів і один вихід. При цьому число входів 

визначає максимальну кількість аргументів булевої функції, яка може бути 

реалізована на одному  LUT елементі. Як правило, число входів S ≤ 6 [3, 19, 

27, 40]. 

Блоки EBM − ОЗП, що має 𝑆𝑆𝐴𝐴  входів і  𝑡𝑡𝐹𝐹 виходів. Загальна ємність 

блоків є константою і визначається наступним виразом: 

 𝑉𝑉0 =2𝑆𝑆𝐴𝐴 ∙ 𝑡𝑡𝐹𝐹. (1.15) 

Параметри 𝑆𝑆𝐴𝐴  и 𝑡𝑡𝐹𝐹 можуть бути вибрані зі стандартних пар виду 〈𝑆𝑆𝐴𝐴, 𝑡𝑡𝐹𝐹〉, 

що приведені в технічній документації до мікросхем. Зазвичай це  <256, 8>, 

<512, 4>, <1024, 2>, <2048, 1> [3, 27, 40]. 

Професор О. О. Баркалов в своїй роботі [50] пропонує структури СМПА 

в базисі FPGA, подані на рис. 1.17 – 1.19. На рис. 1.15 зображена стуктура 

СМПА, в якій для реалізації систем (1.12) − (1.14)  використовуються тільки 

ЛБ, що містять LUT − L-структура СМПА [68]. 

Start
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LUTer R

L

N1 N2

 

Рисунок 1.15  – L-структура СМПА 

E-структура, в якій системи  (1.12) − (1.14)  реалізуються на блоках EMB 

подана на рис 1.18. 

В обох випадках регістр RG в явному вигляді відсутній. У L-структурі 

тригери розподілені між логічними елементами, в які входять елементи LUT. 

В Е-структурі використовується можливість синхронізації блоків EMB [33, 27, 

40]. 
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Рисунок 1.18  – Е-структура СМПА 

Недоліком L- і Е-структур є надмірність реалізації для практичних 

прикладів. Це означає, що для тривіальної (однорівневої) реалізації схем 

автоматів реальної складності [5] потрібно більше логічних елементів, ніж для 

багаторівневих структур [33]. 

Для зменшення числа елементів в схемі СМПА в роботі [33] 

пропонується використовувати принцип гетерогенної реалізації  Очевидно, що 

зменшення числа елементів веде до зменшення площі кристала FPGA, що 

займає схема СМПА. 

Враховуючи, що функції (1.12) і (1.13)   мають однакові аргументи, їх 

доцільно реалізовувати на однотипних елементах. Якщо використовувати 

блоки EMB для реалізації (1.12) і (1.13)  і елементи LUT для побудови (1.14), 

структурна схема СМПА прийме вигляд EL-структури (рис. 1.19) [54, 68].  
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Рисунок 1.19 − EL-структура СМПА 

В EL-структурі використовуються наступні позначення: 

EMBer – схема, що складається з блоків EMB; 
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LUTer – схема, що складається з блоків LUT; 

RG – регістр пам’яті, що зберігає коди  K(am); 

Start – одиничний імпульс, що використовується для завантаження в RG 

нульового коду початкового стану 𝑎𝑎1 ∈ 𝐴𝐴; 

Clock – імпульс синхронізації, що використовується для запису в RG 

коду K(am), що визначається функціями 𝛷𝛷. 

Така реалізація дозволяє звільнити розподілені апаратурні ресурси, 

задіявши вільні блоки вбудованої пам’яті.  

Недоліками EL-структури є трудомісткість реалізації за допомогою 

мови високого рівня і обмеження кількості входів/виходів блоків вбудованої 

пам’яті, що призводить до її неефективного використання. 

1.6 Базова структура СМПА в базисі CPLD 

Структура CPLD являє собою сукупність функціональних блоків, що 

з’єднані між собою програмованою матрицею перемикань. Для більшості 

CPLD функціональний блок має структуру, подібну PAL, тому його часто 

називають PAL-блоком [9, 23, 30, 84]. 

В роботі [53] символом PALer позначається схема, що складається з 

елементів PAL. З (1.12) і (1.13) виходить, що функції (1.8) і (1.9) визначають 

схему PALer1 із входами 𝑥𝑥𝑙𝑙 ∈ 𝑋𝑋 і 𝑇𝑇𝑟𝑟 ∈ 𝑇𝑇. 

Функція (1.14) відповідає схемі PALer2, що має тільки входи 𝑇𝑇𝑟𝑟 ∈ 𝑇𝑇. 

Блок PALer1 містить регістр RG, який в цьому випадку розподілений між 

комірками PAL  [50]. Таким чином, блок PALer1 повинен мати входи  Clock и 

Start. Системи (1.12) – (1.14) визначають структурну схему СМПА (рис. 3.1). 

Як видно з рис. 3.1, виходами блоку PALer1 є внутрішні змінні 𝑇𝑇𝑟𝑟 ∈ 𝑇𝑇, а не 

функції 𝐷𝐷𝑟𝑟 ∈ 𝛷𝛷. 
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Рисунок 3.1 – Структурна схема СМПА U1 

Функції (1.12) і (1.13) залежать від термів Fh, що відповідають рядкам 

ПСТ: 

 𝐹𝐹ℎ = 𝐴𝐴𝑚𝑚𝑋𝑋ℎ (ℎ = 1,𝐻𝐻�����), (1.16) 

де 𝐴𝐴𝑚𝑚 – кон’юнкція змінних 𝑇𝑇𝑟𝑟 ∈ 𝑇𝑇, що відповідає стану 𝑎𝑎𝑚𝑚 ∈  Α з h-го рядка 

ПСТ. Функції (1.12), (1.13) визначаються наступним чином: 

 𝐷𝐷𝑟𝑟 = ⋁ 𝐶𝐶𝑟𝑟ℎ𝐹𝐹ℎ𝐻𝐻
ℎ=1  (𝑟𝑟 = 1,𝑅𝑅�����); (1.17) 

 𝑦𝑦𝑛𝑛 = ⋁ 𝐶𝐶𝑛𝑛ℎ𝐹𝐹ℎ𝐻𝐻
ℎ=1  (𝑛𝑛 = 1,𝑁𝑁1������).  (1.18) 

Тут 𝐶𝐶𝑟𝑟ℎ(𝐶𝐶𝑛𝑛ℎ) – булева змінна, що дорівнює 1, якщо і тільки якщо змінна 

𝐷𝐷𝑟𝑟(𝑦𝑦𝑛𝑛) записана в h-ому рядку ПСТ. 

Функція (1.14) залежить від термів 𝐴𝐴𝑚𝑚 и визначається наступним чином: 

 𝑦𝑦𝑛𝑛 = ⋁ 𝐶𝐶𝑛𝑛𝑚𝑚𝐴𝐴𝑚𝑚𝑀𝑀
𝑚𝑚=1  (n = 1, N2������). (1.19) 

Тут 𝐶𝐶𝑛𝑛𝑚𝑚 – булева змінна,  що дорівнює 1, якщо і тільки якщо змінна 𝑦𝑦𝑛𝑛 

∈ 𝑌𝑌2 формується у стані 𝑎𝑎𝑚𝑚 ∈ Α. 

Множина функцій 𝑂𝑂 = Φ⋃𝑌𝑌 містить K елементів, де 𝐾𝐾 = 𝑅𝑅 + 𝑁𝑁. Нехай 

H(Ok) − множина термів в диз’юнктивній нормальній формі (ДНФ) функції 

𝑂𝑂𝑘𝑘 ∈ 𝑂𝑂. Зменшення числа термів необхідно тільки для функцій, у яких  

 q < H(Ok) (𝑘𝑘 = 1,𝐾𝐾�����). (1.20) 

Зменшення числа термів до значення, меншого за q, дозволить 

використовувати для реалізації одної функції однієї коміки PAL, що, в свою 

чергу, забезпечить зменшення використання апаратурних ресурсів при 

реалізації схем СМПА на CPLD [7, 10, 28, 35, 36]. 
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1.7 Основні задачі досліджень 

В дисертаційній роботі вирішуються наступні основні задачі: 

1. Аналіз архітектурних особливостей мікросхем типу FPGA і CPLD 

а також структур і методів синтезу СМПА, що вже існують, орієнтованих на 

реалізацію в цьому базисі. 

2. Розробка структури СМПА для реалізації в базисі FPGA, що 

базуються на використанні гетерогенної структури FPGA для вивільнення 

розподілених апаратурних ресурсів. 

3. Удосконалення структур та методів оптимізації схеми СМПА на 

FPGA, що базуються на використанні псевдоеквівалентних станів і методі 

заміни логічних умов, орієнтованих на ефективне використання особливостей 

базису гетерогенних FPGA для зменшення апаратурних витрат в логічній 

схемі СМПА. 

4. Розробка структур і методів оптимізації схеми СМПА на CPLD, 

що базуються на методах синтезу зі зменшенням кількості термів та кодуванні 

наборів вхідних змінних. 

5. Дослідження розроблених структур і методів для мікросхем різних 

фірм-виробників з метою визначення ефективності їх використання; 

6. Розробка рекомендацій щодо використання запропонованих 

структур і методів у вигляді алгоритмів вибору структури СМПА, оптимальної 

за апаратурними витратами,  для реалізації заданого алгоритму керування. 

Висновки 

1. Більшість алгоритмів управління сучасними цифровими 

системами можуть бути подані моделлю суміщеного мікропрограмного 
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автомата. Основним базисом реалізації сучасних швидкодіючих пристроїв 

управління цифровими системами є ПЛІС типів  CPLD і FPGA. 

2. Мікросхеми різних виробників і різних серій мають свої 

архітектурні особливості, які впливають на кількість задіяних апаратурних 

ресурсів. При імплементації проектів фірмове програмне забезпечення 

використовує різні алгоритми, тому апаратурні витрати для реалізації одного 

і того ж алгоритму на різних ПЛІС різні. Для зменшення апаратурних витрат 

в схемі СМПА використовується як регулярна структура, так і внутрішня 

гетерогенність FPGA. 

3. Архітектурні собливості базису ПЛІС типу CPLD можуть бути 

використані для оптимізації схеми СМПА. Використання цих особливостей 

передбачає модифікацію відомих методів синтезу МПА. 

4. Основними задачами дисертаційної роботи є: 

- розробка структур СМПА в базисі FPGA, що базуються на 

внутрішній гетерогенності кристалу і ведуть до зменшення апаратурних 

витрат; 

- розробка структур СМПА в базисі FPGA для вдосконалення 

базової структури; 

- розробка структур СМПА в базисі CPLD для зменшення кількості 

використовуваних макроблоків; 

- розробка рекомендацій щодо використання запропонованих 

структур і методів у вигляді алгоритмів вибору структури СМПА. 



67 
 

2 РОЗРОБКА СТРУКТУР СМПА В БАЗИСІ FPGA 

2.1 Розробка структур СМПА, заснованих на внутрішній гетерогенності 

FPGA 

У сучасному процесі проектування цифрових систем на ПЛІС широко 

використовуються САПР. При автоматичному розміщенні схеми на ПЛІС 

реалізуються різні алгоритми декомпозиції систем булевих функцій. Однак, як 

показують експериментальні дослідження [6, 20, 22, 72, 76], автоматичне 

розміщення логічної схеми не забезпечує оптимального використання 

ресурсів мікросхеми, чим пояснюється актуальність синтезу структур СМПА, 

направлених на зменшення апаратурних витрат в логічній схемі автомата при 

імплементації систем булевих функцій в структурі ПЛІС. Наслідком 

зменшення апаратурних витрат є не тільки можливе здешевлення і зменшення 

габаритів схеми, але і мінімізація споживаної потужності, а також потужності, 

що розсіюється, скорочення часу поширення сигналу, що в цілому підвищує 

ефективність спроектованої схеми. 

Згідно з рис. 1.16, СМПА може бути поданий у вигляді двох 

комбінаційних схем і регістру.  

В роботі пропонується розмістити логічну схему, що реалізує системи 

(1.12) – (1.13) із використанням розподілених ресурсів, в блоці LUTer, а 

логічну схему, що реалізує систему (1.14) – із застосуванням вбудованої 

пам’яті. 

Тоді структурна схема прийме вигляд LE-структури СМПА (рис. 2.1) 

[20, 68].  
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Рисунок 2.1 − LE-структура СМПА 

Така структура базується на внутрішній гетерогенносі FPGA. Як 

показали експерименти, вона є менш трудомісткою в реалізації ніж EL-

структура за рахунок того, що вихідні функції автомата Мура, що 

реалізуються в блоці EMBer, залежать тільки від станів автомату і не залежать 

від вхідних сигналів, що зменшує кількість рядків коду для опису цієї 

структури.Така структура має більшу ефективність при умові 

 𝑁𝑁2 ≫ 𝑁𝑁1. (2.1) 

Використання гомогенних і гетерогенних структур залежить від 

параметрів алгоритмів, що реалізуються на ПЛІС та від технічних 

характеристик мікросхем, що для цього використовуються. 

2.2 Використання методу заміни логічних умов в СМПА 

Через те, що ПЛІС мають матричну структуру, може виникати 

необхідність оптимізації кількості входів в структурі СМПА. Для цього 

пропонується застосування методу заміни логічних умов. 

Нехай 𝑋𝑋(𝑎𝑎𝑚𝑚) ⊆ 𝑋𝑋 – множина логічних умов, тобто вхідних змінних, що 

визначають переходи із стану 𝑎𝑎𝑚𝑚 ∈ 𝐴𝐴. Знайдемо параметр 
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 𝐺𝐺 = max (|𝑥𝑥(𝑎𝑎1)|, … , |𝑥𝑥(𝑎𝑎𝑀𝑀)|). (2.2) 

Параметр G визначає множину додаткових змінних 𝑃𝑃 = {𝑝𝑝1, … ,𝑝𝑝𝐺𝐺}, яка 

може замінити множину X [33, 54, 56].  Тоді структура (рис. 1.12) подається як 

СМПА, що зображений на рис. 2.2.  
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Рисунок 2.2 − G-структура СМПА 

В такій моделі блок  КС1 виконує перетворення 𝑋𝑋 → 𝑃𝑃. Це приводить до 

реалізації системи 

 𝑃𝑃 = 𝑃𝑃(𝑇𝑇, X). (2.3) 

Блок КС2 реалізує системи функцій  

 𝛷𝛷 = 𝛷𝛷(𝑇𝑇,𝑃𝑃); (2.4) 

 𝑌𝑌1 = 𝑌𝑌1(𝑇𝑇,𝑃𝑃), (2.5) 

а блок КС3 − систему функцій 𝒀𝒀𝟐𝟐 = 𝒀𝒀𝟐𝟐(𝑻𝑻). 

Аналіз [41] показує, що 𝑮𝑮 ≪ 𝑳𝑳. Це значно розширює межі параметрів 

алгоритмів, що можуть бути реалізовані в базисі FPGA.  

Для застосування методу заміни логічних умов необхідно виконати 

наступні етапи: 

1. Формування множини станів А. 
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2. Кодування станів 𝒂𝒂𝒎𝒎 ∈ 𝑨𝑨. 

3. Заміна логічних умов 𝒙𝒙𝒍𝒍 ∈ 𝑿𝑿. 

4. Формування ПСТ автомата. 

5 – 7. Формування таблиць істинності блоків КС1 – КС3. 

8. Реалізація схеми автомата у базисі FPGA. 

Приклад синтезу СМПА за заданим алгоритмом. Вихідна ГСА, що 

позначена станами 𝒂𝒂𝒎𝒎 ∈ 𝑨𝑨 подана на рис. 2.3. 
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Рисунок 2.3 − ГСА Г1 

Для позначення станів пропонується наступний підхід. Система (1.14) 

залежить тільки від станів автомата в поточний момент часу, тому кожна 

операторна вершина позначається станом 𝑎𝑎𝑚𝑚. Однак вершини можуть бути 

позначені однаковими станами, якщо а) їх виходи пов’язані зі входом однієї і 
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тієї ж вершини, і б) в цих вершинах немає функцій 𝑦𝑦𝑛𝑛 ∈ 𝑌𝑌2. Цей принцип 

використаний при позначенні ГСА Г1, де позначка 𝑎𝑎2 зустрічається два рази. 

Наступні множини і їх параметри можуть бути визначені з рис. 2.6: 𝑋𝑋 =

{𝑥𝑥1, … , 𝑥𝑥6}, 𝐿𝐿 = 6, 𝑌𝑌1 = {𝑦𝑦1, … ,𝑦𝑦5}, 𝑁𝑁1 = 5, 𝑌𝑌2 = {𝑦𝑦6,𝑦𝑦7,𝑦𝑦8}, 𝑁𝑁2 = 8, 𝐴𝐴 =

{𝑎𝑎1, … ,𝑎𝑎7}, 𝑀𝑀 = 7. 

За  (1.15) 𝑅𝑅 = 3, що визначає множини 𝑇𝑇 = {𝑇𝑇1,𝑇𝑇2,𝑇𝑇3} і Φ = {𝐷𝐷1,𝐷𝐷2,𝐷𝐷3}. 

Стани 𝑎𝑎𝑚𝑚 ∈ 𝐴𝐴 кодуються тривіально: К(а1)=000, …,  К(а7)=110. 

Таблиця заміни логічних умов подана у табл. 2.1. 

Таблиця 2.1 − Таблиця заміни логічних умов 

аm a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 

p1 x1 x3 x3 - x5 x5 - 

p2 x2 x4 x4 - x6 x6 - 
 

Таблиця заміни логічних умов будується за правилами  [50]. На перетині 

рядка 𝑝𝑝𝑔𝑔  і стовпчика 𝑎𝑎𝑚𝑚 записується умова 𝑥𝑥𝑙𝑙 ∈ 𝑋𝑋, що замінюється змінною 

𝑝𝑝𝑔𝑔 ∈ 𝑃𝑃 для стану 𝑎𝑎𝑚𝑚 ∈ 𝐴𝐴. 

Пряма структурна таблиця СМПА містить наступні рядки: 𝑎𝑎𝑚𝑚 –  

поточний стан автомата; К(аm) − код стану 𝑎𝑎𝑚𝑚 ∈ 𝐴𝐴; 𝑎𝑎𝑠𝑠 − стан переходу;  К(as) 

− код стану 𝑎𝑎𝑠𝑠 ∈ 𝐴𝐴; Ph − вхідний сигнал, що визначає перехід <am, as>; 𝑌𝑌ℎ1 − 

вихідні змінні 𝑦𝑦𝑛𝑛 ∈ 𝑌𝑌1, що формуються на переході <am, as>; Φℎ – функції 

збудження пам’яті, що дорівнюють 1 для перемикання Rg з К(аm) в К(as); h − 

номер переходу (ℎ = 1,𝐻𝐻�����). В рядку 𝑎𝑎𝑚𝑚 записуються змінні 𝑦𝑦𝑛𝑛 ∈ 𝑌𝑌2, що 

формуються в стані 𝑎𝑎𝑚𝑚 ∈ 𝐴𝐴. В даному прикладі ПСТ має Н=17 рядків (табл. 

2.2). Для побудови цієї таблиці необхідно: а) замінити в ГСА Г1 змінні 𝑥𝑥𝑙𝑙 ∈ 𝑋𝑋 

змінними 𝑝𝑝𝑔𝑔 ∈ 𝑃𝑃 і б) застосувати правила [5] для формування ПСТ за 

перетвореною ГСА Г1.  
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Таблиця 2.2 - Пряма структурна таблиця 

𝑎𝑎𝑚𝑚 k(𝑎𝑎𝑚𝑚) 𝑎𝑎𝑠𝑠 k(𝑎𝑎𝑠𝑠) 𝑃𝑃ℎ 𝑌𝑌ℎ𝐿𝐿 Фℎ h 

a1 000 

a2 001 P1 y1 D3 1 

a2 001 𝑃𝑃1� P2 y2y3 D3 2 

a3 010 𝑃𝑃1� 𝑃𝑃2��� y4 D2 3 

a2 001 

a5 100 P1P2 y1y4 D1 4 

a6 101 P1𝑃𝑃2��� − D1D3 5 

a4 011 𝑃𝑃1�  y5 D2D3 6 

a3 

y6y7 
010 

a5 100 P1P2 y1y4 D1 7 

a6 101 P1𝑃𝑃2��� − D1D3 8 

a4 011 𝑃𝑃1�  y5 D2D3 9 

a4 

y6y8 
011 a3 010 1 y4 D2 10 

a5 

y6 
100 

a7 110 P2 y2y5 D1D2 11 

a1 000 𝑃𝑃1� P2 y5 − 12 

a6 10 𝑃𝑃1� 𝑃𝑃2��� y2y3 D1D3 13 

a6 

y7y8 
101 

a7 110 P1 y2y5 D1D2 14 

a1 000 𝑃𝑃1� P2 y5 − 15 

a6 101 𝑃𝑃1� 𝑃𝑃2��� y2y3 D1D3 16 

a7 

y8 
110 a1 000 1 − − 17 

 

Система 2.3 формується за табл. 2.1. 

Для виконання етапу 5) необхідно отримати  функції системи (2.3). 

Наприклад, наступне  рівняння можна отримати з табл. 2.1.  

 𝑃𝑃1 =  𝑇𝑇1 𝑇𝑇2 𝑇𝑇3 𝑥𝑥1⋁ 𝑇𝑇1 𝑇𝑇3 𝑥𝑥3⋁ 𝑇𝑇1 𝑇𝑇2 𝑥𝑥3⋁ 𝑇𝑇1 𝑥𝑥5.  (2.6) 

Фрагмент таблиці блока КС2 поданий у табл. 2.3. 
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Таблиця 2.3 − Фрагмент таблиці блока КС2 

k(𝑎𝑎𝑚𝑚) P Ф 𝑌𝑌1 
q h 

𝑇𝑇1𝑇𝑇2𝑇𝑇3 𝑃𝑃1𝑃𝑃2 𝐷𝐷1𝐷𝐷2𝐷𝐷3 𝑦𝑦1𝑦𝑦2𝑦𝑦3𝑦𝑦4𝑦𝑦5 

000 00 010 00010 1 3 

000 01 001 01100 2 2 

000 10 001 10000 3 1 

000 11 001 10000 4 1 

001 00 011 00001 5 6 

001 01 011 00001 6 6 

001 10 101 00000 7 5 

001 11 100 10010 8 4 
 

Таблиця КС2 має стовпці К(аm), Р (адреса комірки) і Φ, 𝑌𝑌1 (вміст 

комірки). Переходи з кожного стану задаються вмістом H(am) комірок, де  

 𝐻𝐻(𝑎𝑎𝑚𝑚) = 2𝐺𝐺.  (2.7) 

Для даного прикладу переходи зі станів а1 і а2 подані в табл. 2.3. 

В табл. 2.3 стовпчик q означає номер комірки КС2, а стовпчик h – номер 

рядка ПСТ, що відповідає комірці з номером q.  

Таблиці елементів блока КС3 будуються елементарно. Кожна таблиця 

має входи К(аm) і вихід 𝑦𝑦𝑛𝑛 ∈ 𝑌𝑌2. Наприклад, таблиця для функції 𝑦𝑦6 ∈ 𝑌𝑌2 

подана в табл. 2.4. 

Таблиця 2.4 − Таблиця для функції y6 

Т1 0 0 0 0 1 1 1 1 

Т2 0 0 1 1 0 0 1 1 

Т3 0 1 0 1 0 1 0 1 

у6 0 0 1 1 1 0 0 0 
 

Якщо виконується умова 

 2𝐿𝐿+𝑅𝑅 ≤ 𝑉𝑉 ≤ 𝑉𝑉0, (2.8) 

де V – це площа схеми EMBer, а  V0 – загальна ємність блоків вбудованої 
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пам’яті мікросхеми, то для реалізації КС2 доцільно використовувати блоки 

EMB. Логічні блоки, що містять LUT, рекомендується використовувати при 

виконанні умови  

 R ≤ S, (2.9) 

де S – число входів елементу, а R – розрядність коду стану автомата [5, 18]. 

 Таким чином, розроблена структура і метод синтезу дозволяють 

зменшити кількість логічних умов, що подаються на блок КС2. При реалізації 

блоку КС2 на вбудованій пам’яті така структура дозволяє зменшити кількість 

вхідних сигналів до параметру 𝑺𝑺𝑨𝑨, а при реалізації на розподілених ресурсах 

(базових логічних блоках) – уникнути надлишковості в логічній схемі СМПА 

за рахунок зменшення рангу термів систем функцій збудження пам’яті і 

вихідних сингалів автомата Мілі. 

2.3 Використання методу псевдоеквівалентних станів в СМПА 

Для подальшого зменшення кількості термів в системі функцій 

збудження СМПА використовується метод перетворення кодів 

псевдоеквівалентних станів [51]. 

На дугах ГСА Г2 (рис. 2.4) показані змінні 𝒚𝒚𝒏𝒏 ∈ 𝒀𝒀𝟏𝟏, а в операторних 

вершинах − змінні 𝒚𝒚𝒏𝒏 ∈ 𝒀𝒀𝟐𝟐. 

Через наявність системи (1.14) операторні вершини повинні бути 

позначені однаковими станами, якщо вершини не містять змінних  𝒚𝒚𝒏𝒏 ∈ 𝒀𝒀𝟐𝟐 і 

при цьому виходи таких вершин пов’язані зі входом однієї і тієї ж вершини 

ГСА. Ця умова дозволяє використовувати по два рази позначки а3 и а6 в 

даному прикладі. 
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Рисунок 2.4 − ГСА Г2 позначена станами СМПА 

Із ГСА Г2 маємо наступні множини та їх параметри: 𝐴𝐴 = {𝑎𝑎1, … ,𝑎𝑎6}, М 

= 6, 𝑋𝑋 = {𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2, 𝑥𝑥3}, L = 3, 𝑌𝑌1 = {𝑦𝑦1, … ,𝑦𝑦5}, N1 = 5, 𝑌𝑌2 = {𝑦𝑦6,𝑦𝑦7,𝑦𝑦8}, N2 = 3, N = 

8. 

З (1.15) R = 3, 𝑇𝑇 = {𝑇𝑇1,𝑇𝑇2,𝑇𝑇3}  і Φ = {𝐷𝐷1,𝐷𝐷2,𝐷𝐷3}. 

Стани am, as ∈ A називаються псевдоеквівалентними, якщо позначені 

ними вершини пов’язані зі входом однієї і тієї ж самої вершини ГСА [54]. Це 

визначення дозволяє знайти розбиття 𝛱𝛱𝐴𝐴 множини А на класи  ПЕС B1, …, BI. 

Для ГСА Г2 𝛱𝛱𝐴𝐴 = {𝐵𝐵1, … ,𝐵𝐵4}, де 𝐵𝐵1 = {𝑎𝑎1}, 𝐵𝐵2 = {𝑎𝑎2}, 𝐵𝐵3 = {𝑎𝑎3 ,𝑎𝑎4 } і 𝐵𝐵4 =

{𝑎𝑎5 ,𝑎𝑎6 }. 

Класи Bi ∈ 𝛱𝛱𝐴𝐴 кодуються кодами K(Bi), що мають RI  розрядів, де: 
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 𝑅𝑅𝐼𝐼=⌈log2 𝐼𝐼⌉. (2.10) 

Для ГСА Г2 кількість класів ПЕС I = 4, тому RI = 2. Для кодування класів 

використовуються змінні 𝜏𝜏𝑟𝑟 ∈  𝜏𝜏, де |𝜏𝜏| = 𝑅𝑅𝐼𝐼. В даному прикладі множина 

змінних 𝜏𝜏 = {𝜏𝜏1 , 𝜏𝜏2 }. Класи кодуються тривіально: K(B1) = 00, …, K(B4) = 11. 

Тоді структурна схема (рис. 1.16) перетворюється до схеми СМПА, 

поданої на рис. 2.8. 
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Рисунок 2.5 − B-структура СМПА 

В схемі (рис. 2.5) КС1 реалізує системи функцій:  

 𝛷𝛷 = 𝛷𝛷(𝜏𝜏,𝑋𝑋); (2.11) 

 𝑌𝑌1 = 𝑌𝑌1(τ,𝑋𝑋). (2.12) 

Блок КС2 реалізує системи (1.14) і (2.13), де 

 τ = τ(𝑇𝑇). (2.13) 

Метод синтезу СМПА  за вихідною ГСА має наступні етапи: 

1. Формування множини станів А. 

2. Кодування станів 𝑎𝑎m ∈ 𝐴𝐴. 

3. Формування множини класів псевдоеквівалентних станів 𝛱𝛱𝐴𝐴. 

4. Кодування класів 𝐵𝐵𝑖𝑖 ∈ 𝛱𝛱𝐴𝐴. 

5. Формування ПСТ автомата. 

6 – 7. Формування таблиць істинності блоків КС1 – КС2. 

8. Реалізація схеми СМПА в базисі FPGA. 
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Приклад синтезу СМПА для ГСА Г2. 

Стани 𝑎𝑎m ∈ 𝐴𝐴 кодуються тривіально: K(a1) = 000, …, K(a6) = 101.  

В ПСТ автомата за ГСА Г2 розглядаються переходи із класів ПЕС. Тому 

ПСТ має наступні стовпці: Bi, K(Bi), as, K(as), Xh, Yh
1, 𝛷𝛷h, h. Тут Bi – клас ПЕС, 

що містить вихідний стан 𝑎𝑎𝑚𝑚 ∈ 𝐴𝐴; K(Bi)  – код класу 𝐵𝐵i ∈ 𝛱𝛱𝐴𝐴; as – стан 

переходу; K(as) – код стану 𝑎𝑎s ∈ 𝐴𝐴; Xh – вхідний сигнал, що визначає перехід 

<am, as>; Yh
1 –  вихідні змінні 𝑦𝑦n ∈ 𝑌𝑌1, що формуються на переході <am, as>; Φh 

– набор функцій збудження пам’яті, що приймають одиничні значення для 

запису в RG коду K(as); h – номер переходу (ℎ = 1,𝐻𝐻�����). Для даного прикладу Н 

= 7 (табл. 2.5). 

Таблиця 2.5 – Пряма структурна таблиця СМПА 

Bi K(Bi) as K(as) Xh Yh
1 Φ h h 

B1 00 a2 001 1 y1 D3 1 

B2 01 a3 010 x1 y2y3 D2 2 

a3 010 𝑥𝑥1���x2 - D2 3 

a4 011 𝑥𝑥1��� ⋅ 𝑥𝑥2��� y1y4 D2D3 4 

B3 10 a5 100 x3 y3y5 D1 5 

a6 101 𝑥𝑥3���x1 y2y3 D1D3 6 

a6 101 𝑥𝑥3��� ⋅ 𝑥𝑥1��� y1y5 D1D3 7 

 

Фрагмент таблиці  блоку КС1 для даного прикладу наведений у табл. 2.6. 

Ця таблиця задає переходи зі станів класу 𝐵𝐵2 ∈ 𝛱𝛱𝐴𝐴. В табл. 2.6 стовпець 

q відображає номер комірки, а стовпець h – відповідний номер рядка ПСТ. 
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Таблиця 2.6 - Фрагмент таблиці блока  КС1 

К(Ві) 

 

Х Y1  Φ 
q h 

x1 x2 x3 y1 y2 y3 y4 y5 D1 D2 D3 

01 000 10010 011 9 4 

01 001 10010 011 10 4 

01 010 00000 010 11 3 

01 011 00000 010 12 3 

01 100 01100 010 13 2 

01 101 01100 010 14 2 

01 110 01100 010 15 2 

01 111 01100 010 16 2 

 

Далі, таблиця блока КС2 має стовпці  K(am), 𝑌𝑌2, 𝜏𝜏, m.  Вона  відповідає 

N2+RI таблицям, що визначають функції (1.14) і (2.13). Для даного прикладу ця 

таблиця має М = 6  рядків (табл. 2.7). 

Таблиця 2.7 - Таблиця блока КС2 

K(am) Y2 
 𝜏𝜏 m 

T1 T2 T3 y6 y7 y8 

000 000 00 1 

001 110 01 2 

010 000 10 3 

011 011 10 4 

100 001 11 5 

101 000 11 6 
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Таблиці для окремих функцій 𝑦𝑦𝑛𝑛 ∈ 𝑌𝑌2 и 𝜏𝜏𝑟𝑟 ∈ 𝜏𝜏 формуються тривіально, 

використовуючи  інформацію з табл. 2.7.  

Таким чином, розроблена структура і метод синтезу СМПА, в якому при 

виконанні умови  

 2𝐿𝐿+𝑅𝑅(𝑁𝑁1 + 𝑅𝑅) < 𝑉𝑉0, (2.14) 

КС1 може бути реалізована у вигляді одного блоку вбудованої пам’яті. 

Якщо 𝑅𝑅 ≤ 𝑆𝑆, то блок КС2 доцільно реалізовувати у вигляді блока LUTer, 

тоді кожна з таблиць вихідних функцій однозначно визначає зміст відповідних 

елементів  LUT, що забезпечує зменшення кількості використаних 

розподілених ресурсів. 

2.4 Комплексне використання методів заміни логічних умов і ПЕС 

Комплексне використання методів заміни вхідних змінних і ПЕС 

породжує структуру СМПА, подану на рис. 2.6. При цьому має значення 

виконання умов 𝑅𝑅𝐼𝐼 < 𝑅𝑅 і 𝐺𝐺 < 𝐿𝐿. 
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Рисунок 2.6 − GB-структура СМПА 
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Використання такого перетворення структурної схеми СМПА 

забезпечує суттєве зменшення розрядності вхідного коду, а також зменшення 

числа термів в системі функцій збудження пам’яті за рахунок стискання 

ПСТ [55]. 

Метод синтезу GВ-структури СМПА містить такі етапи: 

1. Формування множини станів А. 

2. Кодування станів 𝒂𝒂𝒎𝒎 ∈ 𝑨𝑨. 

3. Заміна логічних умов 𝒙𝒙𝒍𝒍 ∈ 𝑿𝑿. 

4. Формування множини класів псевдоеквівалентних станів 𝜫𝜫𝑨𝑨. 

5. Кодування класів 𝑩𝑩𝒊𝒊 ∈ 𝜫𝜫𝑨𝑨. 
6. Формування ПСТ автомата. 

7 – 9. Формування таблиць істинності блоків КС1 – КС3. 

10. Реалізація схеми СМПА в базисі FPGA. 

Таким чином, розроблена структура і метод синтезу, що дозволяє 

скоротити ранг та кількість термів в системах функцій, що описують СМПА. 

При виконанні умов 𝑆𝑆𝐴𝐴 ≥ 𝐺𝐺 + 𝑅𝑅𝐼𝐼 і 2𝐺𝐺+𝑅𝑅𝐼𝐼(𝑁𝑁1 + 𝑅𝑅) ≤ 𝑉𝑉0 КС2 можна 

реалізовувати на одному блоці EMBer. 

Класифікація структур СМПА за способом використання ресурсів 

мікросхеми [68] в базисі FPGA та за методом синтезу наведена на рис. 2.10. 

E-структура LE-структура EL-структураL-структура

G-структура B-структура GB-структура

Структури, засновані на гетерогенності FPGA

Оптимізовані структури
 

Рисунок 2.10 − Класифікація структур СМПА 
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Всі похідні структури пов’язані між собою загальним базисними, а вибір 

тієї чи іншої похідної структури виконується на умовах доцільності її 

використання. 

2.5 Алгоритм вибору структури для реалізації СМПА на FPGA 

Алгоритм вибору структури, що заснована на гетерогенності FPGA 

поданий на рис. 2.7. 
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Рисунок 2.7– Алгоритм вибору структури, що заснована на гетерогенності 

FPGA  
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L-структуру доцільно використовувати для моделей FPGA, що не мають 

вбудованої пам’яті, або коли блоки вбудованої пам’яті використовуються для 

інших задач. Якщо в мікросхемі є вільні блоки EMB, то вибір L-структури 

може доцільним при умовах:  

 2𝐿𝐿+𝑅𝑅(𝑁𝑁1 + 𝑅𝑅) ≪ 𝑉𝑉0;  

  2𝑅𝑅𝑁𝑁2 ≪ 𝑉𝑉0.  (2.15) 

Тобто і при реалізації КС1, і при реалізації КС2 на блоці EMBer 

(рис. 1.16) могла би використовуватись лише незначна частина блока, але його 

вже  не можна було б використати для виконання інших задач, тому робиться 

вибір на користь L-структури. 

Перевагами такої структури є простота реалізації проекту в FPGA та 

можливість використовувати вільні блоки EMB для інших частин проекту. 

Використання Е-структури має сенс, коли елементи LUT зайняті іншою 

частиною проекту, а блоки EMB не використовуються інакше. Недоліками цієї 

структури є трудоємність програмної реалізації КС1, через велику таблицю, в 

якій необхідно вказати значення вихідних функцій при всіх можливих 

варіантах вхідних умов (максимальний розмір таблиці 𝑆𝑆𝑡𝑡𝑚𝑚𝑡𝑡𝑙𝑙𝑡𝑡𝐸𝐸𝑀𝑀𝐸𝐸 = 2𝐿𝐿2𝑅𝑅). 

ЕL-структура має переваги, коли є незадіяні блоки EMB, що дозволяють 

звільняти елементи LUT для виконання інших задач. Така реалізація можлива 

при: 

  2𝐿𝐿+𝑅𝑅(𝑁𝑁1 + 𝑅𝑅) ≤ 𝑉𝑉0;   

  𝑡𝑡𝐹𝐹 ≥ 𝑁𝑁1 + 𝑅𝑅,  (2.16) 

а найбільшу ефективність має при 𝑁𝑁1 ≫ 𝑁𝑁2, коли більша частина алгоритму 

виконується блоком EMBer, а менша розподілена по ЛБ з LUT. 

Гетерогенна структура реалізації схеми  СМПА у вигляді LЕ-структури 

також можлива при наявності вільних блоків EMB. Для її використання 

необхідне виконання умов: 
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 2𝑅𝑅𝑁𝑁2 < 𝑉𝑉0; 

 𝑡𝑡𝐹𝐹 ≥ 𝑁𝑁2. (2.17) 

Максимальна ефективність при використанні цієї структури досягається при 

𝑁𝑁1 ≪ 𝑁𝑁2. Завдяки тому, що блок EMBer реалізує систему (1.14), таблиця, що 

описує блок не залежить від вхідних умов і значно скорочується порівняно з 

іншими структурами. 

Алгоритм вибору способу оптимізації базової структури подана на 

рис. 2.8. 

Початок

Кінець

G-структура

B-структура

GB-структура

2𝐿𝐿+𝑅𝑅(𝑁𝑁1 + 𝑅𝑅) > 𝑉𝑉0 

𝑆𝑆𝐴𝐴 ≥ 𝐺𝐺 + 𝑅𝑅

𝑆𝑆𝐴𝐴 ≥ 𝐿𝐿 + 𝑅𝑅𝐼𝐼

𝑆𝑆𝐴𝐴 ≥ 𝐺𝐺 + 𝑅𝑅𝐼𝐼

НіТак 

Так 

Так 

Так 

Ні

Ні

Ні

 

Рисунок 2.8− Алгоритм вибору оптимізованої структури 

Якщо при використанні вбудованої пам’яті кількість необхідних виводів 

перевищує параметр  𝑉𝑉0, то є доцільним оптимізація структури методом заміни 

логічних умов при: 
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 𝑆𝑆𝐴𝐴 ≥ 𝐺𝐺 + 𝑅𝑅,  (2.18) 

або методом ПЕС при 

  𝑆𝑆𝐴𝐴 ≥ 𝐿𝐿 + 𝑅𝑅𝐼𝐼. (2.19) 

Найбільшу ефективність при зменшенні вхідних сигналів блоку EMBer  

дає комплексне використання цих методів. Умовою його використання є вираз 

 𝑆𝑆𝐴𝐴 ≥ 𝐺𝐺 + 𝑅𝑅𝐼𝐼. (2.20) 

Таким чином, розроблені алгоритми вибору структури СМПА для 

імплементації його в мікросхеми FPGA дозволяють розробникові цифрової 

апаратури, враховуючи параметри і конфігурацію початкової ГСА, а також 

наявність і розмір блоків вбудованої пам’яті мікросхеми, обрати необхідну 

структуру СМПА. 

Висновки 

1. Для синтезу схем СМПА в базисі FPGA розроблено нову структуру, що 

заснована на внутрішній гетерогенності FPGA. 

2. Обґрунтовано вибір структури СМПА, що залежить від параметрів 

алгоритму і вимог до використання апаратурних ресурсів іншими частинами 

цифрової системи. 

3. Для оптимізації кількості входів в схемі СМПА розроблена структура  

із  застосовуванням методу заміни логічних умов (G-структура). Зменшення 

розрядності вхідного коду значно розширює межі параметрів алгоритмів, що 

можуть бути реалізовані у вигляді СМПА в базисі FPGA. 

 4. Зменшення кількості термів в системі функцій збудження СМПА 

досягнуто за допомогою методу псевдоеквівалентних станів, що лежить в 

основі В-структури СМПА. Кількість класів ПЕС завжди менша, ніж кількість 

станів автомата, тому розрядність коду класу менша за розрядність коду 

станів. 
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 5. Поєднання методів заміни вхідних змінних і ПЕС породжує GB-

структуру СМПА. Використання такого перетворення структурної схеми 

СМПА забезпечує суттєве зменшення розрядності вхідного коду, а також 

зменшення числа термів в системі функцій збудження пам’яті за рахунок 

зменшення кількості рядків ПСТ. 

6. Всі похідні структури пов’язані між собою загальним базисними, а 

вибір тієї чи іншої похідної структури виконується на умовах доцільності її 

використання. 

Основні результати дисертаційної роботи, отримані в розділі 2, 

опубліковані в [20, 50, 51, 54, 68]. 
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3 РОЗРОБКА СТРУКТУР ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ 

СИНТЕЗУ СМПА В БАЗИСІ CPLD 

3.1 Структура та метод синтезу СМПА зі зменшенням кількості термів з 

оптимізацією відносно вихідних функцій 

При проектуванні логічної схеми алгоритму ПУ істотний вплив на 

загальну розмірність схеми вносить принцип кодування станів автомата [8, 

42]. Для мінімізації систем функцій 𝐷𝐷𝑟𝑟 ∈ Φ і 𝑦𝑦𝑛𝑛 ∈ 𝑌𝑌 використовують різні 

методи кодування станів  [1, 5, 9]. В даній роботі пропонується метод 

оптимізації, заснований на наявності псевдоеквівалентних станів автомата 

Мура [9]. 

Стани (𝑎𝑎𝑚𝑚, 𝑎𝑎𝑠𝑠) ∈ 𝛢𝛢 є псевдоеквівалентними, якщо вершини ГСА Г, що 

ними позначені пов’язані зі входом однієї і тієї ж вершини ГСА [9]. Це 

визначення дозволяє побудувати розбиття 𝜋𝜋𝐴𝐴 множини А на класи ПЕС: 𝜋𝜋𝐴𝐴 =

{𝐵𝐵1, … ,𝐵𝐵𝐼𝐼}. 

Класи 𝑏𝑏𝑖𝑖 ∈ 𝜋𝜋𝐴𝐴   кодуються двійковими кодами K(Bi) розрядності  

     𝑅𝑅𝐼𝐼 = ⌈log2 𝐼𝐼⌉.    (3.1) 

Для кодування ПЕС використовуються елементи множини 𝜏𝜏 =

�𝜏𝜏1, … , 𝜏𝜏𝑅𝑅𝐼𝐼�. Класи ПЭС  відповідають станам автомата Мілі. Функції (1.12), 

(1.13) подаються в наступному вигляді: 

 𝛷𝛷 = 𝛷𝛷(τ,𝑋𝑋);  (3.2) 

 𝑌𝑌1 = 𝑌𝑌1(τ,𝑋𝑋). (3.3) 

Для кодування класів 𝑏𝑏𝑖𝑖 ∈ 𝜋𝜋𝐴𝐴 необхідно реалізувати систему функцій 

 𝜏𝜏 = 𝜏𝜏(𝑇𝑇). (3.4) 

Порівняння функцій (1.12) і (3.2), а також (1.13) і (3.3) показує, що змінні 

𝜏𝜏𝑟𝑟 ∈ 𝜏𝜏  замінюють змінні 𝑇𝑇𝑟𝑟 ∈ 𝑇𝑇. При цьому функції (1.14) не змінюються [53]. 
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Проведений аналіз дозволяє запропонувати модель СМПА, подану на 

рис. 3.1. 

PALer1 PALer2

Start Clock

T

Y1

τ 

Y2

X

R

RI

L N1 N2

 

Рисунок 3.1 – Структурна схема СМПА U2 

В СМПА U2 блок PALer1 реалізує функції (3.2) і (3.3). Блок PALer2 

реалізує системи (1.14) і (3.4). 

Для синтезу схеми U2 за ГСА будується ПСТ, яка відрізняється від ПСТ 

автомата U1. Відмінність зводиться до заміни стовпців 𝑎𝑎𝑚𝑚 і K(𝑎𝑎𝑚𝑚) стовпцями 

Bi і K(Bi) відповідно. При цьому виконується умова  

 H1 < H , (3.5) 

де H1 – число рядків ПСТ автомата U2, що є еквівалентним автомату U1. 

Очевидно, автомати U1 і U2 є еквівалентними, якщо вони синтезуються за 

однією і тією ж  ГСА.  

Запропонований підхід дозволяє для еквівалентних автоматів U1 і U2 

виконати наступне: 

а) зменшити число термів в функціях (3.2), (3.3) у порівнянні з 

функціями (1.12) і (1.13), відповідно. Це випливає із умови (3.5); 

б) кодування станів 𝑎𝑎𝑚𝑚 ∈ 𝐴𝐴 автомата U2 виконується так, щоб зменшити 

число термів в функціях системи (1.14). Це можливо, бо коди K(𝑎𝑎𝑚𝑚)  

практично не впливають на число термів в функціях (3.2) и (3.3). 

Недоліком структури U2 є наявність системи (3.4), для реалізації якої 

необхідні деякі ресурси кристала. Однак кодування станів виконується таким 

чином, щоб мінімізувати число макрокомірок PAL, що необхідні для реалізації 

системи (3.4). 

В даній роботі пропонується метод синтезу автомата U2, що містить 
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наступні етапи: 

1. Формування позначеної ГСА. 

2. Формування розбиття 𝜋𝜋𝐴𝐴 на множині А. 

3. Спеціальне кодування класів 𝑏𝑏𝑖𝑖 ∈ 𝜋𝜋𝐴𝐴. 

4. Оптимальне кодування станів СМПА. 

5. Формування прямої структурної таблиці автомата U2. 

6. Формування систем функцій, що задають схему U2. 

7. Реалізація схеми СМПА в базисі CPLD. 

Приклад використання розробленого методу для випадку ГСА Г1 (рис. 

3.2).  

Вершини ГСА Г1 позначені станами автомата Мура [5]. Аналіз ГСА Г1 

дозволяє знайти наступні множини і їх параметри: 𝐴𝐴 = {𝑎𝑎1, … ,𝑎𝑎9}, M = 9, 𝑋𝑋 =

{𝑥𝑥1, … , 𝑥𝑥4}, L = 4, 𝑌𝑌1 = {𝑦𝑦1, … ,𝑦𝑦5}, N1 = 5, 𝑌𝑌2 = {𝑦𝑦6, … , 𝑦𝑦10}, N2 = 5, N = 10. 

 

Рисунок 3.2 – Вихідна ГСА Г1 
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За  визначенням ПЕС, розбиття 𝜋𝜋𝐴𝐴 = {𝐵𝐵1, … ,𝐵𝐵4}.  Отже, I = 4. За  (1.11) 

R = 4, що дає множину 𝑇𝑇 = {𝑇𝑇1, … ,𝑇𝑇4}  і 𝛷𝛷 = {𝐷𝐷1, … ,𝐷𝐷4}. За виразом (3.1) RI = 

2, що дає множину 𝜏𝜏 = {𝜏𝜏1, 𝜏𝜏2}. 

Для зменшення числа термів в системі (3.4)  класи 𝐵𝐵𝑖𝑖 ∈ 𝜋𝜋𝐴𝐴 кодуються 

наступним чином: чим більше станів містить клас, тим менше одиниць має 

його код. У даному випадку 𝐵𝐵1 = {𝑎𝑎1}, 𝐵𝐵2 = {𝑎𝑎2}, 𝐵𝐵3 = { 𝑎𝑎3,𝑎𝑎4,𝑎𝑎5, 𝑎𝑎6 }, 𝐵𝐵4 =

{𝑎𝑎7, 𝑎𝑎8,𝑎𝑎9}. 

Класи  𝐵𝐵𝑖𝑖 ∈ 𝜋𝜋𝐴𝐴 кодуються наступними кодами: 𝐾𝐾(𝐵𝐵3) = 00, 𝐾𝐾(𝐵𝐵1) = 01,

𝐾𝐾(𝐵𝐵2) = 10 і 𝐾𝐾(𝐵𝐵4) = 11. 

Клас (𝐵𝐵4) має код 11, тому що ПСТ не містить переходів для цього класу. 

Це випливає із ГСА Г1, для якої немає умовних переходів в стан 𝑎𝑎1 зі станів 

𝑎𝑎𝑚𝑚 ∈ 𝐵𝐵4. Таким чином, код 11 можна використовувати для мінімізації функцій 

(3.4). 

Для кодування станів будується система функцій, що задає зв’язок між 

класами 𝐵𝐵𝑖𝑖 ∈ 𝜋𝜋𝐴𝐴 (а також змінними 𝑦𝑦𝑛𝑛 ϵ 𝑌𝑌2) і станами  𝑎𝑎𝑚𝑚 ∈ 𝐴𝐴. В даному 

випадку це система (3.6):   
 B1 = A1; y7 = A2∨A4∨A6∨A8; 

 B2 = A2; y8 = A3∨A7; 

 B3 = A3∨A4∨A5∨A6; y9 = A4∨A9;  

 y6 = A2∨A8; y10 = A7.  (3.6) 

Якщо для реалізації СМПА U2 використовується CPLD, у яких 

параметри  s = 12, q = 3. З (1.20) випливає, що оптимізація повинна бути 

виконана для функцій B3 і y7 системи (3.6). Однак код К(B3) = 00, тому клас B3 

не вносить терми в функції (3.4). Отже, оптимізація необхідна тільки для 

функції y7. Для цього стани 𝑎𝑎𝑚𝑚 ∈ 𝐴𝐴 кодуються так, як показано в карті Карно 

(рис. 3.3). 
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Рисунок 3.3 – Коди станів СМПА 

Стани a2, a4, a6, a8  входять до кубу *1** карти. Це дає y7 = T2. Окрім того, 

y8 = T1. Отже, для реалізації функцій y7 і y8 не використовуються макрокомірки. 

При цьому необхідно кодувати стани з мінімально можливою кількістю 

одиниць в коді. Це дозволяє зменшити число термів в системі (3.2). 

ПСТ автомата U2 для даного прикладу подана в табл. 3.1. Ця таблиця 

має H1 = 8 рядків. 

Таблиця 3.1 − ПСТ автомата U2 

 

Bi K(Bi) as K(as) Xh Yh
1 ȹ h h 

B1 01 a2 0100 1 - D2 1 

B2 10 a3 1000 x1 x3 y1 D1 2 

a4 0101 x1𝑥𝑥3��� - D2 D4 3 

a5 0001 𝑥𝑥1��� x2 y2 D4 4 

a6 0110 𝑥𝑥1��� ⋅ 𝑥𝑥2��� y3y4 D2 D3 5 

B3 00 a7 1001 x3 y2y5 D1 D4 6 

a8 0111 𝑥𝑥3���x4 y3 D2D3 D4 7 

a9 0010 𝑥𝑥3��� ⋅ 𝑥𝑥4��� y1y4 D3 8 
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В еквівалентному автоматі U1 ПСТ має H = 17 рядків. Таким чином, цей 

підхід дозволяє в два рази зменшити число термів в системах 𝐷𝐷𝑟𝑟 ϵ 𝛷𝛷 і 𝑦𝑦𝑛𝑛 ϵ  𝑌𝑌1 

(для даного прикладу). 

ПСТ використовується для формування функцій (3.2) і (3.3). Наприклад, 

з табл. 3.1 можна отримати наступні функції: 𝐷𝐷1 = 𝜏𝜏1𝜏𝜏2� 𝑥𝑥1𝑥𝑥3 ∨ 𝜏𝜏1� 𝜏𝜏2� 𝑥𝑥3 (рядки 2 

і 6 таблиці) 𝑦𝑦1 = 𝜏𝜏1𝜏𝜏2� 𝑥𝑥1𝑥𝑥3 ∨ 𝜏𝜏1� 𝜏𝜏2� 𝑥𝑥3��� ∙ 𝑥𝑥4�����  (рядки 2 і 8). 

Системи функцій (1.14) і (3.4) будуються на основі системи (3.6), карти 

Карно (рис. 3.3) і кодів класів 𝐵𝐵𝑖𝑖 ∈ 𝜋𝜋𝐴𝐴. Рівняння для  𝜏𝜏1  будується на основі 

рівняння для B2, а для 𝜏𝜏2 − на основі B1. Отже, маємо наступні функції: 

 𝜏𝜏1 = 𝑇𝑇2𝑇𝑇3 ∙ 𝑇𝑇4; 𝑦𝑦7 = 𝑇𝑇2;  𝑦𝑦10 = 𝑇𝑇1𝑇𝑇4;  

 𝜏𝜏2 = 𝑇𝑇1 ∙ 𝑇𝑇2 ∙ 𝑇𝑇3 ∙ 𝑇𝑇4; 𝑦𝑦8 = 𝑇𝑇1;  

 𝑦𝑦6 = 𝑇𝑇2𝑇𝑇3 ∙ 𝑇𝑇4 ∨ 𝑇𝑇3𝑇𝑇4; 𝑦𝑦9 = 𝑇𝑇2𝑇𝑇3 𝑇𝑇4 ∨ 𝑇𝑇2 𝑇𝑇3;  (3.7) 

Таким чином, розроблена структура і метод синтезу СМПА на 

мікросхемах CPLD, що дозволяє зменшити число термів в системах функцій 

СМПА, за рахунок спеціального кодування класів і оптимального кодування 

станів, тим самим зменшивши кількість задіяних макрокомірок у порівнянні з 

базовою структурою. 

3.2 Структура та метод синтезу СМПА зі зменшенням кількості термів з 

пріоритетом  оптимізації відносно класів псевдоеквівалентності 

Наступний підхід [7] зменшення кількості термів в функціях, що 

описують СМПА, спрямований на зменшення апаратурних витрат в логічній 

схемі, також заснований на використанні ПЕС [51].  

Для двох однакових структур U1 і U3 різниця полягає у зменшенні 

кількості термів Fh  у функціях. В обох випадках вираз 𝐴𝐴𝑚𝑚 містить терми: 
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 𝐴𝐴𝑚𝑚 = ⋀ 𝑇𝑇𝑟𝑟
𝑙𝑙𝑚𝑚𝑚𝑚𝑅𝑅

𝑟𝑟=1 , (𝑚𝑚 = 1,𝑀𝑀������). (3.8) 

В (3.13) lmr − значення r-го розряду коду K(𝑎𝑎𝑚𝑚). У випадку з U1, lmr ∈

{0, 1} and 𝑇𝑇𝑟𝑟0 =  𝑇𝑇𝑟𝑟� , 𝑇𝑇𝑟𝑟1 =  𝑇𝑇𝑟𝑟   (𝑟𝑟 = 𝐿𝐿,𝑅𝑅�����). У випадку з U3, lmr  𝜖𝜖 {0, 1,∗}, де 𝑇𝑇𝑟𝑟∗ = 1  

(𝑟𝑟 = 1,𝑅𝑅�����).  

Ця різниця веде до зменшення кількості рядків ПСТ до H1 у випадку з 

U3. В свою чергу, це зменшує кількість термів в функціях (1.12) – (1.13) для 

U3 у порівнянні з еквівалентним СМПА U1. СМПА U1 і U3 вважаються 

еквівалентними, якщо вони синтезовані з використанням однієї і тієї ж ГСА. 

Метод синтезу СМПАU3 містить такі кроки: 

1. Позначення початкової ГСА станами автомата Мура. 

2. Формування розбиття 𝜋𝜋𝐴𝐴 на множині 𝐴𝐴.  

3. Оптимальне кодування класів і станів, що входять до 𝑌𝑌2. 

4. Побудова прямої структурної таблиці для U2. 

5. Формування систем функцій (6) – (8). 

6. Реалізація схеми СМПА базисі CPLD. 

Приклад синтезу розробленої структури СМПА для  ГСА (рис. 3.4). 
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Рисунок 3.4 − Початкова ГСА Г1 
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Вершини Г1 кодуються станами автомата Мура за правилами [5], тоді 

множини і їх параметри для ГСА Г1: A={𝛼𝛼1, … ,𝛼𝛼9}, M = 9, X={𝑥𝑥1, … , 𝑥𝑥4}, L = 4, 

𝑌𝑌1 = {𝑦𝑦1, … ,𝑦𝑦5}, N1 = 5,  𝑌𝑌2 = {𝑦𝑦6, … , 𝑦𝑦10}, N2 = 5, N = 10. Змінні 𝑦𝑦𝑛𝑛 ϵ 𝑌𝑌2 записані 

всередині вершин, а змінні 𝑦𝑦𝑛𝑛 ϵ 𝑌𝑌1 зазначені біля вершин ГСА Г1. 

За визначенням ПЕС розбиття Aπ  становлять:  },...,{= 41A BBπ де B1 = {𝛼𝛼1}, 

B2 = {𝛼𝛼2}, B3 = {𝛼𝛼3,…, 𝛼𝛼6} і B4 = {𝛼𝛼7, 𝛼𝛼8, 𝛼𝛼9}. 

Для кодування станів знаходиться залежність між Am, 𝐵𝐵𝑖𝑖 і 𝑦𝑦𝑛𝑛 ϵ 𝑌𝑌2.  

 B1 = A1; y6 = A2∨A8; 

 B2 = A2; y7 = A2∨A4∨A6∨A8; 

 B3 = A3∨A4∨A5∨A6; y8 = A3∨A7;  

 B4 = A7∨A8∨A9; y9 = A4∨A9; 

  y10 = A7. (3.9) 

Перш за все, кодування станів виконується таки чином, щоб функції B1 

– B3 були подані окремими інтервалами. Переходів з 𝑎𝑎𝑚𝑚 ∈  𝐵𝐵4 в ПСТ U3 не 

існує, тому код 𝐵𝐵4 не має значення. Далі, кожна функція 𝑦𝑦𝑛𝑛 ϵ 𝑌𝑌2 подається 

мінімальною кількістю узагальнених інтервалів. Перше правило дозволяє 

зменшити кількість термів в функціях (1.12) – (1.13), друге − в (1.14).  

Використовуючи (1.11) і M = 9, знайдемо R = 4. Це дає множини 𝑇𝑇 =

{𝑇𝑇1, … ,𝑇𝑇4} і Φ = {𝐷𝐷1, … ,𝐷𝐷4}. Один із можливих варіантів кодування станів 

наведений на рис. 3.5. 
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Рисунок 3.5 − Коди станів для СМПА U2 
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За рис. 3.5 і системою (3.9), знаходиться наступна система мінімізованих 

булевих функцій. 

 𝐵𝐵1 = 𝑇𝑇1 ∙ 𝑇𝑇2 ∙ 𝑇𝑇3 ∙ 𝑇𝑇4; 𝑦𝑦7 = 𝑇𝑇1;  

 𝐵𝐵2 = 𝑇𝑇1𝑇𝑇2𝑇𝑇4; 𝑦𝑦8 = 𝑇𝑇1 ∙ 𝑇𝑇2𝑇𝑇4 ∨ 𝑇𝑇3; 

 𝐵𝐵3 = 𝑇𝑇4; 𝑦𝑦9 = 𝑇𝑇1𝑇𝑇2 𝑇𝑇4 ∨ 𝑇𝑇1𝑇𝑇2𝑇𝑇4;  

 𝑦𝑦6 = 𝑇𝑇1𝑇𝑇4; 𝑦𝑦10 = 𝑇𝑇3. (3.10) 

З аналізу (3.10) виходить K(𝐵𝐵1) = 0000, K(𝐵𝐵2) = 11*0 and K(𝐵𝐵3) = ***1. 

Якщо 𝑞𝑞 ≥ 2, то достатньо 3-х макрокомірок PAL для реалізації блоку PALer2. 

Для функцій 𝑦𝑦7 і 𝑦𝑦10 макрокомірки PAL не потрібні. Ці функції реалізуються 

в блоці  PALer1 схеми U3. 

ПСТ автомата U3 схожа на ПСТ автомата U1. Єдина відмінність полягає 

в тому, що стовпці am і K(am) замінюються на Bi і K(Bi), відповідно. Для даного 

випадку це ілюструє табл. 3.2. 

Таблиця 3.2 − Пряма структурна таблиця СМПА U3 

Bi K(Bi) as K(as) Xh Yh
1 Φh h 

B1 0000 a2 1100 1 - D1 D2 1 

B2 11*0 

a3 0001 x1 x3 y1 D4 2 

a4 1101 x1𝑥𝑥3��� - D1 D2 D4 3 

a5 0101 𝑥𝑥1��� x2 y2 D2 D4 4 

a6 1001 𝑥𝑥1��� ⋅ 𝑥𝑥2��� y3y4 D1D4 5 

B3 ***1 

a7 0010 x3 y2y5 D3 6 

a8 1000 𝑥𝑥3���x4 y3 D1 7 

a9 0100 𝑥𝑥3��� ⋅ 𝑥𝑥4��� y1y4 D2 8 
 

Тут H1 = 8. У випадку еквівалентного автомата U1 H = 14, ПСТ містить 

більше рядків, і для блоку PALer1 необхідно більше макрокомірок PAL. В 

даному випадку 𝐻𝐻/𝐻𝐻1 = 1,75. Отже, слід очікувати таку економію 

макрокомірок PAL при заміні U1 на U3. Звичайно, економія залежить від 

значення q. 
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ПСТ використовується для формування функцій (1.12) – (1.13). В даному 

випадку: 

 D1 = F1∨F3∨F5∨F7; 𝑦𝑦1 = 𝐹𝐹2 ∨ 𝐹𝐹8; 

 D2 = F1∨F3∨F4∨F8; 𝑦𝑦2 = 𝐹𝐹4 ∨ 𝐹𝐹6; 

 D3 = F6 = T4; 𝑦𝑦3 = 𝐹𝐹5 ∨ 𝐹𝐹7;  

 D4 = F2∨F3∨F4∨F5 = T1T2;  

 𝑦𝑦4 = 𝐹𝐹5 ∨ 𝐹𝐹8; 𝑦𝑦5 = 𝑇𝑇4.  (3.11) 

Кількість макрокомірок може бути зменшена. Як випливає із (3.11), 

існує взаємозалежна частина F1∨F3 в функціях D1 і D2. Тому схема для D1 і D2 

може бути реалізована так, як показано на рис. 3.6. 
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Рисунок 3.6 − Логічна схема для функцій D1 і D2 

PAL1 реалізує диз’юнкцію F1∨F2. Вона використовується і PAL2,  і 

PAL3. Виходи  D1 і D2 пов’язані з  D-тригерами, тому на PAL2 і PAL3 

подаються імпульси Start і Clock [7]. 

Таким чином, розроблена структура дозволяє зменшити кількість 

макрокомірок при реалізації логічної схеми СМПА на ПЛІС типу CPLD за 

рахунок формування ПЕС, одночасного кодування станів, що входять до 

класів ПЕС і вихідних функцій автомата Мура. 
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3.3 Структура та метод синтезу СМПА з кодуванням наборів вихідних 

змінних  

Для зменшення числа термів в системах вихідних змінних автомата Мілі 

і функцій збудження пам’яті в роботі пропонується метод синтезу СМПА з 

кодуванням наборів вихідних змінних [59].  

Початкова ГСА Г позначається станами автомата Мілі [5], утворюючи 

множину 𝐴𝐴 = {𝛼𝛼1, … ,𝛼𝛼𝑀𝑀}. В операторних вершинах ГСА записуються змінні  

𝑦𝑦𝑛𝑛 ∈  𝑌𝑌1, а біля операторних вершин − змінні 𝑦𝑦𝑛𝑛 ∈ 𝑌𝑌2. Далі утворюється 

множина наборів вихідних змінних, тобто вихідних сигналів (НВС)  𝑌𝑌𝑞𝑞 ⊆ 𝑌𝑌2. 

Ці набори записані біля операторних вершин ГСА Г. Нехай ГСА Г включає Q 

різних НВС. Набори 𝑌𝑌𝑞𝑞 кодуються  двійковими кодами K(𝑌𝑌𝑞𝑞) розрядності RQ: 

 𝑅𝑅 = ⌈log2 𝑄𝑄⌉. (3.12) 

Для кодування НВС використовуються  змінні 𝑧𝑧𝑟𝑟 ∈ 𝑍𝑍, де |Z| = RQ. 

Система (1.14) подається в такому виді: 

 𝑌𝑌2=𝑌𝑌2(𝑍𝑍). (3.13) 

При цьому кожна змінна 𝑦𝑦𝑛𝑛 ∈ 𝑌𝑌2 визначається наступним чином: 

 𝑦𝑦𝑛𝑛 = ⋁ 𝐶𝐶𝑛𝑛𝑞𝑞𝑍𝑍𝑞𝑞
𝑄𝑄
𝑞𝑞=1 , (𝑛𝑛 = 1,𝑁𝑁2������).  (3.14) 

Тут 𝐶𝐶𝑛𝑛𝑞𝑞 − булева змінна, що дорівнює одиниці, тоді, і тільки тоді, коли 

𝑦𝑦𝑛𝑛 ∈ 𝑌𝑌𝑞𝑞;  𝑍𝑍𝑞𝑞 – кон’юнкція змінних 𝑧𝑧𝑟𝑟 ∈ 𝑍𝑍,  яка відповідає коду 𝐾𝐾(𝑌𝑌𝑞𝑞); 𝑞𝑞 ∈

 {1, … ,𝑄𝑄}. 

Для реалізації системи (3.18) реалізовується система функцій 

 𝑍𝑍 = 𝑍𝑍(𝑇𝑇,𝑋𝑋). (3.15) 

Проведений аналіз дозволяє запропонувати модель СМПА U4 (рис. 3.7). 
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Рисунок 3.7 −  Структурна схема СМПА U4 

В автоматі U4 блок PALer1 реалізує системи (1.12), (1.13) і (3.15). Блок 

PALer2 реалізує систему (3.13). Виходи макрокомірок, які формують функції 

(3.20), пов’язані з входами D тригерів [59]. Таким чином, змінні (3.13) не 

змінюють своїх значень, поки не змінюється стан автомата. Очевидно, 

автомати U1 і U4 є еквівалентними, якщо вони синтезуються за одною і той 

самою ГСА Г.  

Підхід, що пропонується, дозволяє для еквівалентних автоматів U1 і U4 

зменшити кількість рядків ПСТ автомата U4 в порівнянні з числом H, що 

також дозволяє зменшити кількість термів в системах (1.12) − (1.13) автомата 

U4 в порівнянні з U1. 

Кодування станів відокремлене від кодування наборів вихідних 

сигналів. Таким чином, кодування станів виконується так, щоб зменшити 

число термів в кожній з функцій (1.12) − (1.13). НВС, в свою чергу, кодуються 

так, щоб зменшити число термів в кожній з функцій 𝑦𝑦𝑛𝑛 ∈ 𝑌𝑌2 автомата Мура 

[59, 66]. 

Недоліком схеми автомата U4 є наявність системи (3.13), для реалізації 

якої необхідні певні ресурси кристала. Однак цей недолік компенсується 

зменшенням складності схем, що реалізують функції 𝐷𝐷𝑟𝑟 ∈ Ф, 𝑦𝑦𝑛𝑛 ∈  𝑌𝑌1 ∪ 𝑌𝑌2. 

В даній роботі розроблений метод синтезу автомата U4,  що включає 

наступні етапи: 

1. Формування множини станів автомата Мілі для заданої ГСА. 
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2. Кодування станів 𝑎𝑎𝑚𝑚 ∈  𝐴𝐴 оптимальним для D-тригера кодом. 

3. Формування наборів вихідних змінних 𝑌𝑌𝑞𝑞 ⊆ 𝑌𝑌. 

4. Оптимальне кодування наборів вихідних змінних за картами Карно. 

5. Формування прямої структурної таблиці СМПА U4. 

6. Формування систем функцій, що задають схему СМПА. 

7. Реалізація схеми в базисі CPLD. 

Приклад синтезу СМПА U4 за ГСА Г1 (рис. 3.8). 

Як видно на рис. 3.8, ГСА Г1 позначена станами автомата Мілі  [5], що 

утворюють множину  𝐴𝐴 = {𝑎𝑎1, … ,𝑎𝑎4}. 

Переходи зі станів визначаються вхідними змінними з множини 𝑋𝑋 =

{𝑥𝑥1, … , 𝑥𝑥4}. В операторних вершинах ГСА Г1 записані вихідні змінні автомата 

Мілі, що утворюють множину 𝑌𝑌1 = {𝑦𝑦1, … ,𝑦𝑦5}.  Біля операторних вершин ГСА 

Г1 записані вихідні змінні автомата Мура, що утворюють множину  𝑌𝑌2 =

{𝑦𝑦6, … ,𝑦𝑦9}.  Отже, для автомата U2 маємо М = 4, L = 4, N1 = 5, N2 = 4, N = 9. 

Тригери регістра RG мають інформаційні входи типу D. З (1.11) число 

тригерів R = 2. Цей факт визначає множини T = {T1, T2} і 𝛷𝛷 = {D1, D2}. Для 

зменшення числа термів в системі (1.12) використовується підхід з [5]: чим 

більше переходів виконується в стан 𝑎𝑎𝑚𝑚 ∈ 𝐴𝐴, тим менше одиниць має його код 

K(𝑎𝑎𝑚𝑚). Аналіз ГСА Г1 дозволяє отримати наступні коди: K(a1) = 10, K(a2) = 11, 

K(a3) = 00 і K(a4) = 01. Таке кодування можливе, якщо тригери мають 

асинхронні входи установки в нуль і одиницю. 

За ГСА Г1 знаходяться наступні НВС: 𝑌𝑌1 = 0, 𝑌𝑌2 = {𝑦𝑦6,𝑦𝑦8}, 𝑌𝑌3 =

{𝑦𝑦6,𝑦𝑦7, 𝑦𝑦8}, 𝑌𝑌4 = {𝑦𝑦8}, 𝑌𝑌5 = {𝑦𝑦6,𝑦𝑦7,𝑦𝑦9}, 𝑌𝑌6 = {𝑦𝑦7, 𝑦𝑦9}. Отже, формується 

множина Z= {𝑧𝑧1, 𝑧𝑧2, 𝑧𝑧3}. 

НВС кодуються так, щоб зменшити число термів в системі (3.13). На рис. 

3.9 показаний один з можливих варіантів кодування.  
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Рисунок 3.8 – ГСА Г, позначена станами автомата Мілі 
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Рисунок 3.9 – Коди наборів вихідних змінних 

Коди К(𝑌𝑌𝑞𝑞) отримані на основі аналізу наступної системи функцій: 

 𝑦𝑦6 = 𝑌𝑌2 ∨ 𝑌𝑌3 ∨ 𝑌𝑌5; 

 𝑦𝑦7 = 𝑌𝑌3 ∨ 𝑌𝑌5 ∨ 𝑌𝑌6; 
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 𝑦𝑦8 = 𝑌𝑌2 ∨ 𝑌𝑌3 ∨ 𝑌𝑌4; 

 𝑦𝑦6 = 𝑌𝑌5 ∨ 𝑌𝑌6; (3.16) 

Кодування НВС виконується так, щоб кожна з функцій (3.16) 

визначалася мінімально можливим числом узагальнених інтервалів RQ-

розмірного булевого простору [59]. Використання кодів і несуттєвих наборів 

110 і 001 з рис 3.9 дозволяє перетворити систему (3.21) наступним чином: 

 𝑦𝑦6 = 𝑧𝑧3; 𝑦𝑦7 = 𝑧𝑧1; 𝑦𝑦8 = 𝑧𝑧2; 𝑦𝑦9 = 𝑧𝑧1𝑧𝑧2� ; (3.17) 

Система (3.17) для даного прикладу визначає систему (3.13). Аналіз 

системи (3.17) показує, що блок PALer2 складається з однієї макрокомірки 

PAL. Функції 𝑦𝑦6, 𝑦𝑦7, 𝑦𝑦8 формуються на виходах блоку PALer1. 

ПСТ автомата U4 містить наступні стовпці: 𝑎𝑎𝑚𝑚 – початковий стан; 𝐾𝐾(𝑎𝑎𝑚𝑚) 

– код стану 𝑎𝑎𝑚𝑚  ∈ A; 𝑎𝑎𝑠𝑠 – стан переходу; 𝐾𝐾(𝑎𝑎𝑠𝑠) – код стану 𝑎𝑎𝑠𝑠 ∈ A; 𝑋𝑋ℎ – вхідний 

сигнал, що визначає перехід ⟨𝑎𝑎𝑚𝑚, 𝑎𝑎𝑠𝑠⟩; 𝑌𝑌ℎ – набір вихідних змінних 𝑦𝑦𝑛𝑛 ∈ 𝑌𝑌1, які 

формуються на переході  ⟨𝑎𝑎𝑚𝑚,𝑎𝑎𝑠𝑠⟩; 𝑍𝑍ℎ – змінні  𝑧𝑧𝑟𝑟 ∈ 𝑍𝑍, які дорівнюють одиниці 

в коді 𝐾𝐾(𝑌𝑌𝑞𝑞) НВC 𝑌𝑌𝑞𝑞 відповідно переходу ⟨𝑎𝑎𝑚𝑚,𝑎𝑎𝑠𝑠⟩; Φℎ – набір функцій 𝐷𝐷𝑟𝑟 ∈  Φ, 

що дорівнюють одиниці та використовуються для перемикання пам’яті із 

𝐾𝐾(𝑎𝑎𝑚𝑚) в 𝐾𝐾(𝑎𝑎𝑠𝑠); h – номер переходу. В даному прикладі ПСТ містить H = 8 

рядків (табл. 3.3). 

Таблиця 3.3  − Пряма структурна таблиця СМПА U4 

𝑎𝑎𝑚𝑚 𝐾𝐾(𝑎𝑎𝑚𝑚) 𝑎𝑎𝑠𝑠 𝐾𝐾(𝑎𝑎𝑠𝑠) 𝑋𝑋ℎ 𝑌𝑌ℎ 𝑍𝑍ℎ Φℎ h 

𝑎𝑎1 10 𝑎𝑎2 11 1 𝑦𝑦1𝑦𝑦2 𝑧𝑧2𝑧𝑧3 𝐷𝐷1𝐷𝐷2 1 

𝑎𝑎2 11 𝑎𝑎3 00 𝑥𝑥1 𝑦𝑦3 𝑧𝑧1𝑧𝑧2𝑧𝑧3 - 2 

𝑎𝑎3 00 𝑥𝑥1���𝑥𝑥2 𝑦𝑦2𝑦𝑦4 𝑧𝑧2 - 3 

𝑎𝑎3 00 𝑥𝑥1��� ⋅ 𝑥𝑥2��� 𝑦𝑦3𝑦𝑦5 𝑧𝑧1𝑧𝑧3 - 4 

𝑎𝑎3 00 𝑎𝑎4 01 𝑥𝑥3 𝑦𝑦2𝑦𝑦4 𝑧𝑧1𝑧𝑧2𝑧𝑧3 𝐷𝐷2 5 

𝑎𝑎4 01 𝑥𝑥3���𝑥𝑥4 𝑦𝑦1𝑦𝑦2 𝑧𝑧2 𝐷𝐷2 6 

𝑎𝑎3 00 𝑥𝑥3��� ⋅ 𝑥𝑥4��� 𝑦𝑦3𝑦𝑦5 𝑧𝑧1𝑧𝑧3 - 7 

𝑎𝑎4 01 𝑎𝑎1 10 1 𝑦𝑦3 𝑧𝑧1 𝐷𝐷1 8 
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Стовпець 𝑍𝑍ℎ заповнюється наступним чином. При переході ⟨𝑎𝑎1,𝑎𝑎2⟩ 

формується набір 𝑌𝑌2, який має код 011. Отже, в стовпці 𝑍𝑍ℎ записані  

𝑧𝑧2 и 𝑧𝑧3 (рядок 1). Для другого переходу шлях із 𝑎𝑎2 проходить через вершину, 

біля котрої записаний НВC 𝑌𝑌3. Відповідний рядок містить в стовпці 𝑍𝑍ℎ змінні 

z1, z2, z3. Решта рядків заповнюється аналогічним чином. 

ПСТ є основою для формування систем (1.12), (1.13) і (3.20). Наприклад, 

із табл. 1 знаходяться наступні функції:  

𝐷𝐷1 = 𝑇𝑇1𝑇𝑇2� ⋁𝑇𝑇1� 𝑇𝑇2;  

𝑦𝑦1 = 𝑇𝑇1𝑇𝑇2� ⋁𝑇𝑇1� 𝑇𝑇2� 𝑥𝑥3���𝑥𝑥4;  

𝑧𝑧1 = 𝑇𝑇1𝑇𝑇2𝑥𝑥1⋁𝑇𝑇1𝑇𝑇2𝑥𝑥1��� ∙ 𝑥𝑥2���⋁𝑇𝑇1� 𝑇𝑇2� 𝑥𝑥3⋁𝑇𝑇1� 𝑇𝑇2� 𝑥𝑥3��� ∙ 𝑥𝑥4���⋁𝑇𝑇1� 𝑇𝑇2.  

Аналогічно знаходиться решта функцій систем (1.12), (1.13) і (3.15). 

Останній етап запропонованого методу пов’язаний із застосуванням 

стандартних програмних пакетів [31, 78, 102]. 

Таким чином, запропонована структура і метод синтезу СМПА, що 

дозволяє зменшити кількість термів в логічних функціях СМПА за рахунок 

кодування ГСА станами автомата Мілі, оптимального для D-тригера 

кодування станів та формування наборів визідних сигналів і їх кодування за 

картами Карно. 

3.4 Алгоритм вибору структури для реалізації СМПА на CPLD 

Після аналізу запропонованих структур і умов доцільності їх 

використання, було запропоновано алгоритм вибору оптимізованої структури 

СМПА для реалізації в базисі CPLD (рис. 3.9). 
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Рисунок 3.9 – Вибір структури СМПА при реалізації на CPLD 

З алгоритму видно, що істотний вплив на можливість використання тієї 

чи іншої стуктури має запас по вільних кодах. 

Умовою достатнього запасу по вільних кодах є вираз: 

 𝑁𝑁𝐾𝐾 → 2𝑛𝑛 + 𝜔𝜔,  (3.18) 

де 𝜔𝜔 ∈ [1;  0,5𝑁𝑁𝐾𝐾]. В цьому виразі 𝑁𝑁𝐾𝐾 – кількість станів, вихідних функцій або 

їх наборів, що необхідно закодувати за картою Карно. 
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Висновки 

1. Зменшення кількості термів в функціях, що описують СМПА, веде до 

зменшення витрат апаратури при реалізації схеми автомата у мікросхемі. 

2. Використання наявності в ГСА пристрою управління 

псевдоеквівалентних станів дозволяє зменшити число термів в функціях 

збудження пам’яті і вихідних функціях автомата Мілі. Кодування станів 

можна виконати так, щоб зменшити число термів в вихідних функціях 

автомата Мура.  

3. Кодування станів з пріоритетом відносно класів 

псевдоеквівалентності дозволяє зменшити кількість рядків ПСТ, що, в свою 

чергу, зменшує кількість термів в функціях збудження пам’яті і вихідних 

функціях автомата Мілі. 

4. Для скорочення числа термів в системах вихідних функцій автомата 

Мілі і функцій збудження пам’яті розроблено метод синтезу СМПА з 

кодуванням наборів вихідних змінних, який дозволяє зменшити кількість 

рядків в ПСТ.В цьому методі кодування станів відокремлене від кодування 

наборів вихідних сигналів, що дозволяє кодування станів виконати так, щоб 

зменшити число термів в кожній з функцій збудження пам’яті і вихідних 

функцій автомата Мілі, а кодування наборів вихідних сигналів, в свою чергу, 

виконати так, щоб зменшити число термів в кожній з вихідних функцій 

автомата Мура. 

Основні результати дисертаційної роботи, отримані в розділі 3, 

опубліковані в [7, 53, 59, 66, 67]. 
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4 ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУР СМПА В БАЗИСІ ПЛІС 

4.1 Дослідження структур СМПА в базисі FPGA 

Дослідження проводились у програмних пакетах Аltera Quartus II v.9.1, 

Xilinx ISE Design Suite v.14.7 та Vivado Design Suite 2017.1, а також Microsemi 

Libero SoC v.11.8. Для кожної досліджуваної структури проводився аналіз 

часових і енергетичних характеристик. Аналіз показав коливання споживаної 

потужності у межах 1% від значення при використанні базової структури. З 

часових характеристик контролювались максимальна частота роботи схеми і 

максимальний час проходження сигналу від входу до виходу. В усіх 

структурах збережені необхідні часові характеристики.  Коливання 

максимального значення часу проходження сигналу при максимальній 

частоті, згідно звітів з імплементації, склало в середньому 4,7 % у порівнянні 

зі значеннями отриманими для базової структури. 

4.1.1 Дослідження ефективності використання гетерогенної структури 

FPGA 

У дисертаційній роботі було проведено дослідження ефективності 

використання гетерогенної структури FPGA для вивільнення ЛБ при 

використанні вбудованої пам’яті мікросхем. 

Дослідження проводились для відомої L- і розробленої LЕ-структури 

СМПА [68, 104] при реалізації пристроїв управління на мікросхемах Altera 

(Intel), Xilinx та Microsemi [3, 4, 27, 40].  
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Для алгоритму ПУ, фрагмент якого поданий на рис. 4.1, було проведено 

позначення ГСА станами автоматів Мілі і Мура [5], виконано кодування станів 

тривіальним способом, побудована ПСТ автомата і отримана математична 

модель СМПА. Досліджувана ГСА має такі  параметри: |𝐴𝐴| = 101,  |𝑋𝑋| = 100, 

|𝑌𝑌1| = 6,  |𝑌𝑌2| = 16, де  |𝐴𝐴| – кількість станів СМПА, |𝑋𝑋| – кількість умов, |𝑌𝑌1| 

– кількість вихідних функцій автомата Мілі, |𝑌𝑌2| – кількість вихідних функцій 

автомата Мура. 

За ПСТ був створений VHDL-опис [60, 62, 65, 80, 107] L- і LЕ-структур 

СМПА  і проведена імплементація проектів [15, 21, 39, 101, 102] у мікросхеми 

FPGA фірми Altera (Intel), Xilinx і Microsemi. 
Початок
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Рисунок 4.1 – Фрагмент досліджуваної ГСА пристрою управління 

VHDL-проект L-структури СМПА складається з 4 файлів: 

- Mealy.vhd – файл з описом внутрішньої структури КС1 (задіяні 

розподілені ресурси); 

- Moore.vhd – файл з описом внутрішньої структури КС2 (задіяні 

розподілені ресурси); 

- RG.vhd – файл з описом регістру; 

- BASE_COMPLETE.vhd – файл верхнього рівня з описом всієї 

структури. 
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VHDL-проект LЕ-структури СМПА складається з 4 файлів: 

Mealy.vhd – файл з описом внутрішньої структури КС1 (задіяні 

розподілені ресурси); 

Moore.vhd – файл з описом внутрішньої структури КС2 (задіяна 

вбудована пам’ять); 

RG.vhd – файл з описом регістру; 

BRAM_COMPLETE.vhd – файл верхнього рівня з описом всієї 

структури. 

Основна відмінність програмної реалізації досліджуваних структур 

полягає у представленні КС2. Так лістинги 4.1 і 4.2 ілюструють фрагменти 

коду для реалізації на розподілених ресурсах і вбудованій пам’яті відповідно. 

Лістинг 4.1 – Фрагмент файлу Moore.vhd (задіяні розподілені ресурси) 
library IEEE; 
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;  
use IEEE.numeric_std.all; 
 
entity Moore is 
  port( 
   Q : in STD_LOGIC_VECTOR(6 downto 0); 
   Y2 : out STD_LOGIC_VECTOR(1 to 16) 
      ); 
   TYPE Base IS ARRAY (100 DOWNTO 0) OF STD_LOGIC_VECTOR(1 TO 16); 
   constant ROM: Base := ( 
0 => "1011110100011100", 
1 => "1011110100011100", 
2 => "1011110100011100", 
… 
98 => "0011110100011100", 
99 => "0011110100011100", 
100 => "0011110100011100"); 
end Moore; 
 
architecture Moore of Moore is  
signal addr_u : unsigned(6 downto 0); 
signal addr : natural range 0 to 100; 
 
begin 
 
addr_u <= unsigned(Q); 
addr <= to_integer(addr_u); 
Y2 <= ROM(addr); 
 
end Moore; 
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Лістинг 4.2 – Фрагмент файлу Moore.vhd (задіяна вбудована пам’ять) 
library ieee; 
use ieee.std_logic_1164.all; 
use ieee.std_logic_unsigned.all; 
 
entity Moore is 
    port (clk : in std_logic; 
        we : in std_logic; 
        addr : in std_logic_vector(6 downto 0); 
        di : in std_logic_vector(15 downto 0); 
        do : out std_logic_vector(15 downto 0)); 
end Moore; 
 
architecture Moore of Moore is 
type ram_type is array (100 downto 0) of std_logic_vector (15 downto 0); 
signal RAM : ram_type:=( 
"1011110100011100", "0000000000000001", "0000000000000000", "0000000000000000", "0000000011111000", 
"1111100000000010", "0000000000000001", "0000000000000000", "0000000000000000", "0000000000000000", 
… 
"0111000000000000", "0000000000000001", "0000111111110000", "0000000111000000", "0000000000000000", 
"0000111111000010", "0000000000000001", "0000001111110000", "0000000000000000", "0000000000000000", 
"0000111111100000" 
); 
begin 
process (clk) 
begin 
    if rising_edge(clk) then 
        if we = '1' then 
            RAM(conv_integer(addr)) <= di; 
        end if; 
        do <= RAM(conv_integer(addr)); 
    end if; 
end process; 
end Moore; 
 

Отримані значення апаратурних витрат для досліджуваних моделей 

СМПА для мікросхем різних виробників наведені в табл. 4.1 - 4.3. 

Таблиця 4.1 – Кількість задіяних апаратурних ресурсів при реалізації 

СМПА на мікросхемах Altera (Intel) 

FPGA Cyclone IV Stratix IV Stratix V 

Структура LUT EMB LUT EMB LUT EMB 

L 363 0 373 0 347 0 

LЕ 349 1 341 1 339 1 
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Таблиця 4.2 – Кількість задіяних апаратурних ресурсів при реалізації 
СМПА на мікросхемах 7 серії фірми Xilinx 

 
FPGA Artix 7 Kintex 7 Zynq 7000 

Структура LUT EMB LUT EMB LUT EMB 

L 263 0 263 0 261 0 

LЕ 246 0,5 245 0,5 246 0,5 
 

Таблиця 4.3 – Кількість задіяних апаратурних ресурсів при реалізації 

СМПА на мікросхемах Microsemi 

FPGA SmartFusion SmartFusion2 IGLOO ProASIC3 

Структура LUT EMB LUT EMB LUT EMB LUT EMB 

L 580 0 436 0 627 0 582 0 

LЕ 551 1 389 1 565 1 562 1 
 

Динаміка вивільнення використовуваних LUT при використанні LЕ-

структури для різних серій мікросхем Altera (Intel), Xilinx і Microsemi подана 

на рис. 4.2 – 4.4. 

 

Рисунок 4.2 – Вивільнення використовуваних LUT для різних серій 

мікросхем Altera (Intel), % 
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Рисунок 4.3 – Вивільнення використовуваних LUT для різних серій 

мікросхем Xilinx, % 

 

Рисунок 4.4 – Вивільнення використовуваних LUT для різних серій 

мікросхем Microsemi, % 

За результатами досліджень можна зробити висновок про 

підтвердження ефективності використання гетерогенної структури FPGA при 

оптимізації схем СМПА. Так, використання LЕ-структури дозволило 

звільнити в середньому 4,9% ЛБ, що містять LUT, для мікросхем  Altera (Intel), 

6,4% для мікросхем Xilinx і 7,3% для мікросхем Microsemi при реалізації 16 

вихідних функцій автомата Мура на вбудованій пам’яті, задіявши при цьому 

один блок EMB. Очевидно, що при зростанні кількості вихідних функцій 

автомата Мура в схемі СМПА ефективність цієї структури буде зростати. 

Найбільшу ефективність така структура буде мати при умові 𝑁𝑁1 ≫ 𝑁𝑁2, коли 

більша частина алгоритму буде виконуватися блоком EMBer, а менша буде 

розподілена по логічних блоках, що містять LUT. 
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4.1.2 Дослідження оптимізованих структур СМПА в базисі FPGA 

Для підтвердження ефективності запропонованих методів 

оптимізації були проведені відповідні перетворення і імплементація схем 

пристрою управління, що працює за алгоритмом, фрагмент якого поданий на 

рис. 4.5. Методи оптимізації застосовувались для L-структури, як найбільш 

місткої. 
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Рисунок 4.5 – Фрагмент досліджуваної ГСА 

Вихідними параметрами алгоритму є:  
- кількість станів |𝐴𝐴| = 51;  
- кількість логічних умов |𝑋𝑋| = 50;  

- кількість вихідних функцій автомата Мура |𝑌𝑌1| = 5;  

- кількість вихідних функцій автомата Мілі |𝑌𝑌2| = 3.  
Алгоритм управління був поданий у вигляді базової структури  СМПА 

(рис. 1.16). Для цього ГСА була закодована станами автомата Мура, 
сформована ПСТ автомата і таблиці блоків КС1 і КС2. За таблицями 
сформовані системи функцій збудження тригерів і вихідних сигналів 𝑌𝑌1 і 𝑌𝑌2. 



113 
 

Кожен блок базової структури поданий мовою VHDL. 
Після структурного синтезу в середовище Xilinx [15, 21, 78] була 

отримана схема (рис. 4.6), яка була імплементована в різні серії мікросхем 
Xilinx. Аналогічним чином були проведені дослідження для мікросхем Altera 
(Intel) і Microsemi [79, 101, 102]. 

 

Рисунок 4.6 – Базова структура досліджуваного СМПА 

Далі, для отримання G-структури СМПА, було виконано заміну 
логічних умов і сформовані ПСТ та таблиці блоків КС1, КС2, КС3. Таким 
чином, після перетворень отримали наступні параметри алгоритму:  

- кількість станів |𝐴𝐴| = 51;  
- кількість логічних умов |𝑋𝑋| = 3;  

- кількість вихідних функцій автомата Мура |𝑌𝑌1| = 5;  

- кількість вихідних функцій автомата Мілі |𝑌𝑌2| = 3.  
Схема G-структури досліджуваного СМПА подана на рис. 4.7. 

 

Рисунок 4.7 – G-структура досліджуваного СМПА 
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Наступне перетворення направлене на отримання GВ-структури СМПА. 

Для цього після формування множини станів і їх кодування було виконано 

заміну логічних умов, сформовані множини і закодовані класи 

псевдоеквівалентних станів, сформовані ПСТ і таблиці блоків КС1 – КС3, для 

яких отримані системи функцій. При таких перетвореннях СМПА має 

параметри: 

- кількість станів |𝐴𝐴| = 31;  

- кількість логічних умов |𝑋𝑋| = 3;  

- кількість вихідних функцій автомата Мура |𝑌𝑌1| = 5;  

- кількість вихідних функцій автомата Мілі |𝑌𝑌2| = 3.  

GВ-структура досліджуваного СМПА подана на рис. 4.8. 

 

Рисунок 4.8 – GВ-структура досліджуваного СМПА 

Усі досліджувані структури було імплементовано в мікросхеми різних 

серій фірм-виробників Xilinx, Altera (Intel) і Microsemi.  

Результати імплементації для мікросхем різних сімейств популярних 

фірм виробників, де вказана кількість елементів LUT при використанні різних 

структур СМПА, наведені в табл. 4.4 - 4.6. В кожній серії були використані 

мікросхеми з мінімальними характеристиками. 
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Таблиця 4.4 – Кількість задіяних LUT при імплементації алгоритму в 

мікросхеми Xilinx 

Сімейство 
Метод оптимізації 

Базова структура G-структура GВ-структура 

Artix 7 153 113 103 

Kintex 7 153 113 103 

Zynq 7000 153 113 103 

 

Таблиця 4.5 – Кількість задіяних LUT при імплементації алгоритму в 

мікросхеми Altera (Intel) 

Сімейство 
Метод оптимізації 

Базова структура G-структура GВ-структура 

Arria GX 158 152 109 

Stratix III 154 151 112 

Stratix IV 145 137 118 

Stratix V 144 135 119 
 

Таблиця 4.5 – Кількість задіяних LUT при імплементації алгоритму в 

мікросхеми Microsemi 

Сімейство 
Метод оптимізації 

Базова структура G-структура GВ-структура 

IGLOO 471 451 381 

IGLOO 2 316 252 233 

ProAsic 3 486 410 397 

Smart Fusion 486 410 397 

 

Динаміка зменшення займаної площі при використанні G- і GB-структур 

порівняно з базовою при використанні мікросхем різних виробників наведені 

на рис. 4.9 і 4.10 відповідно. 
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Рисунок 4.9 − Динаміка зменшення займаної площі FPGA при використанні 

G-структури СМПА, % 

 

Рисунок 4.10 − Динаміка зменшення займаної площі FPGA при використанні 

GB-структури СМПА, % 

Аналіз результатів доводить ефективність застосування даних методів і 

дозволяє оцінити ступінь редукції. На діаграмах рис. 4.9 і рис. 4.10 видно, що 

застосування методу заміни вхідних змінних (G-структура) дозволяє 

зменшити площу в середньому на 26 %, 4 % та 14 % для мікросхем фірми 

Xilinx, Altera і Microsemi відповідно. Комплексне використання методів 

структурної редукції (GВ-структура) дає зменшення займаної площі відносно 

базової структури в середньому на 33 %, 24 % та 20 % для мікросхем фірми 

Xilinx, Altera і Microsemi відповідно.  

Таким чином, проведені дослідження підтверджують зменшення 

кількості використаних апаратурних ресурсів при застосуванні розроблених 

структур і методів синтезу СМПА при реалізацїї його логічної схеми в ПЛІС 

типу FPGA.  
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4.2 Дослідження структур СМПА в базисі CPLD 

При дослідженні запропонованих структур [67, 68, 70] в базисі CPLD в 

якості початкових даних для досліджень був використаний алгоритм 

керування, фрагмент ГСА якого поданий на рис. 4.11. 
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Рисунок 4.11 − Фрагмент досліджуваного алгоритму СМПА 
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Параметри алгоритму:  

- кількість станів |𝐴𝐴| = 37;  

- кількість логічних умов |𝑋𝑋| = 20;  

- кількість вихідних функцій автомата Мура |𝑌𝑌1| = 5;  

- кількість вихідних функцій автомата Мілі |𝑌𝑌2| = 5.  

Для отримання базової моделі СМПА U1 в базисі CPLD (рис. 3.1)  стани 

автомата були закодовані тривіально, побудована пряма структурна таблиця 

та системи функцій. Отримані системи представлені синтезованими 

конструкціями мови VHDL та імплементовані в мікросхеми серій MAX V  

фірми Altera, а також CoolRunner2 і XC9500XL фірми Xilinx [4, 78]. 

Для апробації методу синтезу СМПА  U2 зі зменшенням кількості термів 

з пріоритетом  оптимізації відносно вихідних функцій, базова ГСА була 

перетворена до відповідного виду [51], визначені псевдоеквівалентні стани |𝐵𝐵| 

= 13. Стани А закодовані за допомогою карт Карно з пріоритетом  оптимізації 

відносно вихідних функцій 𝑌𝑌1 [53]. Стани В закодовані тривіально, з 

використанням перетворювача кодів. За даною ГСА була побудована ПСТ, 

отримані системи функцій та VHDL опис, проведена імплементація в 

мікросхеми, що використовувалися для базової структури.  

При оптимізації за методом синтезу СМПА U3 зі зменшенням кількості 

термів з пріоритетом  оптимізації відносно класів псевдоеквівалентності, 

кодування станів було виконане за допомогою карт Карно з оптимізацією 

відносно класів В.  

Для експериментального підтвердження ефективності оптимізації за  

методом синтезу СМПА U4 з кодуванням наборів вихідних змінних були 

проведені перетворення базової ГСА. Після того, як ГСА була розмічена 

станами автомата Мілі число станів автомата склало |𝐴𝐴|= 12. Інші параметри 

не змінились. 

Після опрацьовування ГСА та імплементації проекту були отримані 

дані, що подані в табл. 4.6. 
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Таблиця 4.6 – Апаратурні витрати при використанні різних структур 

СМПА в базисі CPLD 

 

Структура 

СМПА 

Кількість логічних елементів (макрокомірок) 

Altera MAX V Xilinx CoolRunner 2 Xilinx XC9500XL 

U1 123/160 (77%) 21/64 (33%) 19/72 (27%) 

U2 106/160 (66%) 20/64 (32%) 18/72 (25%) 

U3 85/160 (53%) 18/64 (29%) 16/72 (23%) 

U4 81/160 (51%) 15/64 (24%) 14/72 (20%) 
 

Результати досліджень щодо зменшення апаратурних затрат при 

використанні структур U1 – U4 СМПА в різних серіях мікросхем СPLD подані 

на рис. 4.12 – 4.14. 

 

Рисунок 4.12 − Площа, займана структурами U1 – U4 при реалізації на 

мікросхемах  серії MAX V 

 

Рисунок 4.13 − Площа, займана структурами U1 – U4 при реалізації на 

мікросхемах  серії CoolRunner 2 
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Рисунок 4.14 − Площа, займана структурами U1 – U4 при реалізації на 

мікросхемах  серії XC9500XL 

Одиницею виміру площі в даних випадках є кількість логічних блоків 

або макрокомірок. 

Проаналізувавши результати досліджень можна зробити такі висновки: 

- оптимально розташувати логічну схему СМПА за критерієм 

апаратурних витрат дозволяють мікросхеми Xilinx серії XC9500XL. Так, 

навіть використання базової структури U1 дозволяє зменшити займану площу 

мікросхеми з 77% до 27% порівняно з мікросхемами Altera серії MA V; 

- з розглянутих структур СМПА найбільш ефективною для всіх сімейств 

мікросхем, що досліджувались, є використання структури U4.  

Використання структури U4 дозволяє зменшити апаратурні витрати в 

середньому на 29,6 % порівняно з базовою структурою. Найбільшу 

ефективність така структура має для мікросхем фірми Altera MAX V – 33,9%. 

Для Xilinx CoolRunner 2 – 28,6%, для  Xilinx XC9500XL – 26,3%. 

4.3 Дослідження розроблених структур і методів при вирішенні науково-

практичної задачі 

У дисертаційному дослідженні в рамках роботи згідно договору № 1-
4817 про науково-технічне співробітництво Запорізького національного 
технічного університету з НПП «Хартрон-Юком» вирішується науково-
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практична задача зменшення апаратурних затрат в схемі пристрою управління 
конфігурацією бортового вимірювального комплексу. 

В роботі був використаний фрагмент алгоритму пристрою керування, 
заданий функціональним деревом, який був перетворений до ГСА. Зважаючи 
на розмірність повного алгоритму, для імплементації проекту був обраний 
базис FPGA, а в якості досліджуваних структур − L-, LЕ- і ЕL-структури. 

Досліджувана ГСА фрагменту алгоритму пристрою керування, наведена 
на рис. 4.15. На основі алгоритму функціонування ПУ було проведено 
позначення алгоритму і формалізований опис сигналів замінений на 
відповідний код сигналу (табл. 4.7). 

Таблиця 4.7 – Кодування сигналів блоків ГСА 

Формалізований опис сигналу Код сигналу 

Початок/кінець - 

Сброс арбітру ПДП осн. W1 

СТОП W0 

Інкремент арбітру W2 

Арбітр ПДП осн. 1-4 X1-X4 

Вимкн БК та ПВВ (РРК 131/0904) Y1 

Вимкн БК та ПВВ(РРК 160/1105) Y3 

Вимкн БК та ПВВ(РРК 138/0911) Y2 

Вимкн БК та ПВВ(РРК 167/1112) Y4 

Запуск таймеру на 0.91 с P0 

Блок. при вкл.«Строб PnP»«Норма БК» W3 

Видача таймеру X5 

ПКАН БК и ПВВ ПДП осн. X6 

СТОП всередині циклу включення ПДП осн. X7 

Ознака живлення БК та ПВВ ПДП осн. X8 
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Початок

Сброс арбітру ПДП осн.

СТОП
(Пауза)

Інкремент арбітру

Арбітр ПДП осн. = 4

Вимкн БК та ПВВ
(РРК 167/1112)

Арбітр ПДП осн. = 3

Вимкн БК та ПВВ
(РРК 138/0911)

Арбітр ПДП осн. = 2

Вимкн БК та ПВВ
(РРК 160/1105)

Арбітр ПДП осн. = 1

Вимкн БК та ПВВ
(РРК 131/0904)

Видача таймеру

СТОП

ПКАН БК и ПВВ 
ПДП осн.

СТОП всередині 
циклу вкл ючення 

ПДП осн.

Сброс арбітру ПДП осн.

Ознака живлення БК 
та ПВВ ПДП осн.

СТОП

C

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

0

1

0

1

Кінець

C

Запуск таймеру на 0.91 с Запуск таймеру на 0.91 с Запуск таймеру на 0.91 с Запуск таймеру на 0.91 с

Блок. при вкл.
«Строб PnP»
«Норма БК»

Блок. при вкл.
«Строб PnP»
«Норма БК»

Блок. при вкл.
«Строб PnP»
«Норма БК»

Блок. при вкл.
«Строб PnP»
«Норма БК»

 

Рисунок 4.15 – Досліджувана ГСА 



123 
 

 ГСА була закодована станами автомата Мура тривіально. 

 Таблиця 4.8 – Кодування станів ЦА 

Стан автомату Двійковий код 
Q4 Q3 Q2 Q1 

a0 0 0 0 0 
a1 0 0 0 1 
a2 0 0 1 0 
a3 0 0 1 1 
a4 0 1 0 0 
a5 0 1 0 1 
a6 0 1 1 0 
a7 0 1 1 1 
a8 1 0 0 0 
a9 1 0 0 1 
a10 1 0 1 0 
a11 1 0 1 1 
a12 1 1 0 0 

 

Позначена ГСА наведена на рис. 4.16. 

Згідно алгоритму ПУ вихідні сигнали W0, W1, W2, W3 повинні мати 

більшу тривалість, тому вони були ототожнені з вихідними сигналами 

автомата Мура і записані в операторних блоках. Вихідні сигнали P0, Y1, Y2, 

Y3, Y4 позначають вихідні сигнали автомата Мілі і записані біля операторних 

вершин. 

За закодованою ГСА була отримана ПСТ (табл. 4.9). 
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Таблиця 4.9 – ПСТ досліджуваного СМПА 

am K(am) as K(as) Xh Y2 Y1 Dh h 
a0 0000 a1 0001 - - - D0 1 
a1 0001 a2 0010 - W1 - D1 2 
a2 0010 a3 0011 - W0 - D0,D1 3 

a3 0011 

a4 0100 X1 W2 Y1 P0 D2 4 
a5 0101 X̅1 X2 - Y1 P0 D0,D2 5 
a6 0110 X̅1 X̅2 X3  Y2 P0 D1,D2 6 
a7 0111 X̅1 X̅2 X̅3 X4  Y4 P0 D0,D1,D2 7 
a0 0000 X̅1 X̅2 X̅3 X̅4  - - 8 

a4 0100 
a8 1000 X̅5 X̅6 W3 - D3 9 
a9 1001 X5 - - D0,D3 10 
a0 0000 X̅5 X6 - - - 11 

a5 0101 
a8 1000 X̅5 nX̅6 W3 - D3 12 
a9 1001 X5 - - D0,D3 13 
a0 0000 X̅5 X6 - - - 14 

a6 0110 
a8 1000 X̅5 X̅6 W3 - D3 15 
a9 1001 X5 - - D0,D3 16 
a0 0000 X̅5 X6 - - - 17 

a7 0111 
a8 1000 X̅5 X̅6 W3 - D3 18 
a9 1001 X5 - - D0,D3 19 
a0 0000 X̅5 X6 - - - 20 

a8 1000 
a8 1000 X̅5 X̅6 - - D3 21 
a9 1001 X5 - - D0,D3 22 
a0 0000 X̅5 X6 - - - 23 

a9 1001 
a3 0011 X̅7 X̅8 W0 - D0,D1 24 
a10 1010 X7 - - D1,D3 25 
a11 1011 X̅7 X8 - - D0,D1,D3 26 

a10 1010 
a3 0011 X̅7 X̅8 - - D0,D1 27 
a10 1010 X7 - - D1,D3 28 
a11 1011 X̅7 X8 - - D0,D1,D3 29 

a11 1011 a12 1100 - W4 - D2,D3 30 
a12 1100 a0 0000 - W0 - - 31 
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Рисунок 4.16 – Позначена ГСА 

В табл. 4.9 прийняті наступні позначення: 

- am – поточний стан;  

- K(am) – код стану am; 

- as – стан переходу; 

- K(as) – код стану as; 
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- Xh – вихідний сигнал, який визначає перехід (am, as); 

- 𝑌𝑌1 – вихідні сигнали автомату Мілі; 

- 𝑌𝑌2 – вихідні сигнали автомату Мура; 

- Dh – функції збудження тригерів; 

- h – номер переходу. 

За ПСТ були сформовані функції збудження пам’яті та системи вихідних 

функцій, за якими створено VHDL-опис L-структури СМПА (додаток 2). 

Далі, за допомогою синтезуємих конструкцій мови VHDL, були описані 

LЕ- і ЕL-структури СМПА та проведена перевірка відповідності моделей 

заданій ГСА за часовими діаграмами (рис. 4.16 – 4.17). 

 

Рисунок 4.16 – Фрагмент часової діаграми L-структури СМПА 
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Рисунок 4.17 – Фрагмент часової діаграми ЕL-структури СМПА 

Сигнали data_out[4] - data_out[0] відповідають сигналам 

𝑌𝑌1={Y[4],Y[3],Y[2],Y[1],P0}, і надходять прямо з пам’яті пристрою за 

методом індексного доступу. 

Після імплементації різних структур СМПА в мікросхеми різних серій  

фірми Altera (Intel) були отримані дані, подані в табл. 4.10. Імплементація 

проектів проводилась для мікросхем Altera серій ArriaGX, Stratix та Sratix II, 

що обумовлено технічними можливостями замовника. 

На діаграмі (рис. 4.18) видно, що і при використанні LЕ-структури, і при 

використанні ЕL-структури виникає зменшення кількості задіяних ЛБ в 

логічній схемі пристрою управління при використанні вбудованої пам’яті.  
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Таблиця 4.10 – Апаратурні витрати при використанні різних структур 

СМПА при імплементації фрагменту алгоритму пристрою керування БУК 

FPGA ArriaGX Stratix Stratix II 

Структура LUT EMB, bits LUT EMB, bits LUT EMB,  bits 

L 20 0 25 0 23 0 

LЕ 17 70 26 70 17 70 

ЕL 18 256 24 256 20 256 
 

 

Рисунок 4.18 − Кількість задіяних логічних блоків при імплементації різних 

структур СМПА у мікросхеми різних серій фірми Altera (Intel) 

 Більшу ефективність ці методи мають для досліджуваних мікросхем 

серій ArriaGX і Stratix II, меншу – для сімейства Stratix [72, 104]. Для даного 

фрагменту алгоритму пристрою управління ефективність EL-структури – 9 %, 

запропонованої LE-структури − 12,4 %,  Очікується збільшення ефекту при 

оптимізації всього алгоритму. 
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4.4 Розробка рекомендацій щодо використання запропонованих 

структур і методів для елементної бази різних виробників 

На підставі проведених досліджень були розроблені схеми, що 

дозволяють розробнику пристроїв управління на ПЛІС обрати найбільш 

ефективну структуру та метод синтезу СМПА.  

Схема, наведена на рис. 4.19 ілюструє, що використання гетерогенної 

структури FPGA для оптимізації схеми СМПА дає найкращий результат для 

мікросхем фірми Microsemi, а найгірший – для мікросхем Altera. При цьому 

застосування структур, що засновані на методі заміни вхідних умов і ПЕС, 

найбільш ефективне для мікросхем Xilinx. Для мікросхем Altera пропонується 

обирати GB-структуру, а для Microsemi кращий результат буде отриманий при 

перетворенні базової структури СМПА до G-структури. 

FPGA

Xilinx Altera Microsemi

EL-структура

LE-структура

EL-структура

LE-структура

EL-структура

LE-структура

G-структура

GB-структура

G-структура

GB-структура

G-структура

GB-структура
 

Рисунок 4.19 – Діаграма ступенів економії апаратурних ресурсів при 

використанні розроблених структур для елементної бази FPGA різних 

виробників (темніший колір позначає більший ступінь економії) 
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Для мікросхем CPLD, представленими на ринку такими виробниками, як 

Xilinx і Altera, ефективність запропонованих структур подана схемою (рис. 

4.20). Для обох виробників структура U4 є найбільш ефективною, але для 

мікросхем Altera числові значення ефективності є значно більшими, порівняно 

з мікросхемами Xilinx. 

Остаточний вибір структури виконується згідно виконання умов 

доцільності використання тієї чи іншої структури, що подані алгоритмами 

(рис. 2.7, 2.8, 3.9). 

CPLD

Xilinx Altera

U2 U3 U4 U2 U3 U4
 

Рисунок 4.20 – Діаграма ступенів економії апаратурних ресурсів при 

використанні розроблених структур CPLD для мікросхем різних виробників   

Необхідно зауважити, що різниця в ефективності використання 

розроблених структур може залежати не тільки від архітектурних 

особливостей елементної бази, але і від алгоритмів спеціалізованого 

програмного забезпечення, що реалізує компіляцію і імплементацію проектів. 

Зважаючи на те, що розроблені структури мають доведену ефективність, вони 

можуть бути запропоновані для вдосконалення сучасних інтегрованих 

середовищ розробки. 
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Висновки 

1. Розроблена структура СМПА, заснована на використанні 

гетерогенності FPGA, ефективна для всіх досліджуваних сімейств Xilinx, 

Altera і Microsemi. Найбільше скорочення задіяних розподілених ресурсів 

спостерігається для мікросхем фірми Microsemi, найменше –  для мікросхем 

Altera (Intel). LЕ-структура найбільш ефективна при 𝑁𝑁1 ≪ 𝑁𝑁2. 

2. Застосування вдосконалених G-, B- і GB-структур дозволяє значно 

скоротити апаратурні витрати в схемі СМПА при реалізації в базисі FPGA. У 

порівнянні з базовою структурою найбільшу ефективність для всіх 

досліджуваних мікросхем має GB-структура, використання якої дає 

зменшення кількості розподілених ресурсів в середньому на 33 %, 24 % та 

20 % для мікросхем фірми Xilinx, Altera і Microsemi відповідно.  

3. Із запропонованих в роботі структур СМПА в базисі CPLD найбільшу 

ефективність має структура U4, яка дозволяє скоротити апаратурні витрати  в 

середньому на 33,9% для мікросхем Altera і на 27,5% для мікросхем Xilinx. 

4. При застосуванні розроблених структур і методів синтезу СМПА для 

пристрою управління конфігурацією бортового комплексу, доведена 

ефективність іх використання для всіх досліджуваних сімейств мікросхем. 

Основні результати досліджень опубліковані в [4, 59, 70, 72]. 
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ЗАКЛЮЧЕННЯ 

У дисертаційній роботі дано рішення актуальної наукової задачі, що 

полягає в розробці нових структур та вдосконаленні методів синтезу 

суміщеного мікропрограмного автомата, орієнтованих на зменшення витрат 

апаратури в логічній схемі СМПА при її реалізації в базисі ПЛІС.  

У процесі досліджень вирішені наступні задачі: 

- виконано аналіз архітектурних особливостей мікросхем типу 

FPGA і CPLD, а також відомих структур і методів синтезу СМПА, 

орієнтованих на реалізацію в цьому базисі; 

- розроблено нову структуру СМПА для реалізації в базисі FPGA, 

що відрізняється від відомих тим, що система вихідних функцій автомата 

Мура реалізується в блоках вбудованої пам’яті, а системи функцій збудження 

пам’яті та функцій автомата Мілі реалізуються на розподілених ресурсах 

кристалу. Така структура забезпечує зменшення кількості задіяних 

розподілених ресурсів в схемі СМПА і, отже, площі, що займає логічна схема 

СМПА в ПЛІС; 

- вдосконалено структури і методи синтезу  СМПА на FPGA, що 

дозволяє зменшити кількість змінних в термах логічних функцій, які описують 

суміщений МПА. Таким чином досягнуто зменшення ступеню надлишковості 

використання внутрішніх ресурсів кристалу при імплементації;  

- вдосконалено базову структуру СМПА і відповідно методи 

синтезу СМПА на CPLD за допомогою спеціального комплексного кодування 

наборів вихідних сигналів та ПЕС,  що дозволяє зменшити загальну кількість 

термів в системах логічних функцій СМПА, і, як наслідок − кількість 

використовуваних макрокомірок. Показано, що застосування розроблених 

методів синтезу СМПА для мікросхем різних сімейств CPLD фірм Xilinx і 
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Altera забезпечує зменшення апаратурних витрат у логічній  схемі в 

середньому на 29,6 %; 

- вирішено науково-практичну задачу зменшення апаратурних 

витрат в схемі пристрою управління конфігурацією бортового 

обчислювального комплексу; 

- сформульовано рекомендації щодо використання розроблених 

структур і методів синтезу СМПА для елементної бази різних виробників. 

Рекомендації подані у вигляді алгоритмів та схем вибору відповідних 

структур. 
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